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I   – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Havendo nú-

mero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo 

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

sessão anterior.

II - LEITURA DA ATA
O SR. GILMAR MACHADO, servindo como 2° 

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

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

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

III - EXPEDIENTE

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) N.º 322, DE 2006 
(Da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Altera a Resolução nº 17, de 1997, que 
dispõe sobre o Conselho de Altos Estudos 
e Avaliação Tecnológica da Câmara dos 
Deputados e dá outras providências.

Despacho: Publique-se. Submeta-se 
Ao Plenário. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do plenário

Art. 1o A CÂMARA DOS DEPUTADOS resolve:
Art. 2º Acrescente-se ao artigo 3º da Resolução 

nº 17, de 1997, o parágrafo único, com a seguinte re-
dação: 

“Parágrafo único. A Mesa indicará dois 
vice-presidentes do Conselho dentre os mem-
bros deputados a que se refere a alínea “b”, 
inciso I, deste artigo.”

Art. 3º Renumere-se o parágrafo único do artigo 4º 
da Resolução nº 17, de 1997, como § 1º e acrescente-
se o § 2º ao mesmo artigo, com a seguinte redação: 

“Art. 4º ...................................................
............ .................................................... .......

§ 1º O conselho reunir-se-á ordinariamente a 
cada 15 (quinze) dias, por convocação de seu Presi-
dente, e extraordinariamente sempre que convocado 
por seu Presidente ou por um terço de seus membros 
permanentes. (NR)

§ 2º O comparecimento do Deputado à reunião 
do Conselho dispensa sua presença em reunião de 
Comissão que se realizar no mesmo horário, devendo 
ser feita a devida comunicação, nos termos do art. 44 
do Regimento Interno.”

Art. 4º Ficam criadas, na Consultoria Legislativa 
e destinadas à Secretaria Executiva do Conselho de 
Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, a Seção de 
Apoio e Acompanhamento dos Temas em Estudo e 
a Seção de Protocolo, Atas, Registros e Controle de 
Documentos.

Art. 5º Ficam criadas na Consultoria Legislativa 
e destinadas à Secretaria Executiva do Conselho de 
Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, duas funções 
comissionadas de Chefe de Seção, nível FC-05, des-
tinadas às chefias das seções mencionadas no artigo 
anterior.

Art. 6º Ficam criadas, na Consultoria Legislativa, 
para dar suporte às atividades do Conselho de Altos 
Estudos e Avaliação Tecnológica, as funções comissio-
nadas de Consultor Legislativo, nível FC-07, na quanti-
dade e nas áreas mencionadas no Anexo I, bem como 
treze cargos efetivos de Analista Legislativo, atribuição 
Consultoria, código CD-AL-031.

Parágrafo único. O Diretor da Consultoria Le-
gislativa, ao designar Consultores Legislativos como 
membros temporários do Conselho de Altos Estudos 
e Avaliação Tecnológica determinará que atuem em 
tempo integral, enquanto for necessário, fazendo-os 
retornar às atividades da Consultoria logo após o en-
cerramento dos trabalhos. 

Art. 7º A competência dos órgãos e as atribui-
ções das funções comissionadas serão disciplinadas 
por Ato do Diretor-Geral. 

Art. 8º As despesas decorrentes desta Resolu-
ção serão atendidas pelo orçamento da Câmara dos 
Deputados. 

Art. 9º Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Ata da 153ª Sessão, em 9 de outubro de 2006

Presidência dos Srs. Eduardo Gomes, 3º Secretário Luiz Couto,  
Natan Donadon, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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JUSTIFICAÇÃO

O Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tec-
nológica da Câmara dos Deputados, previsto no Re-
gimento Interno funcionou efetivamente nos últimos 
anos, quando produziu, por exemplo, estudos de grande 
profundidade a respeito do Biodiesel, da Dívida Pública 
e do Software no Brasil.

A experiência deste funcionamento aponta a ne-
cessidade de algumas pequenas alterações na Reso-
lução que o criou, com o objetivo de melhorar o seu 
desempenho.

Entendemos ser necessário, por exemplo, que 
para possibilitar que as reuniões sejam realizadas 
mesmo na ausência de seu Presidente, é preciso 
criar a função de dois vice-presidentes, não prevista 
na norma atual.

Também entendemos ser importante fixar reuniões 
periódicas para o Conselho, o que é feito fixando-se reu-
niões quinzenais. 

O projeto, ainda, justifica a ausência de deputado 
integrante do Conselho à reunião de comissão da qual 
faça parte, quando a reunião se realizar no mesmo 
horário que uma reunião do Conselho.

Para dar ao Conselho uma estrutura mínima, ne-
cessária ao desempenho de suas atividades, são cria-
das a Seção de Apoio e Acompanhamento de Temas 
em Estudos e a Seção de Protocolo, Atas, Registros 
e Controle de Documentos, bem como as respectivas 
funções de chefia.

Finalmente, entendemos que o Conselho deve 
contar, durante a realização de cada Estudo, com o 
assessoramento de Consultores Legislativos em tempo 
integral, quando necessário. Atualmente, o Consultor 
trabalha, quando da realização dos estudos menciona-

dos, em tempo parcial, o que prejudica a profundidade 
e a extensão do trabalho realizado. Assim, propomos 
a criação de treze vagas de Consultores Legislativos, 
nas áreas mais demandadas pelo Conselho, o que 
possibilitará que eles se dediquem com exclusivida-
de à cada Estudo, se assim o Diretor da Consultoria 
Legislativa, que é o Secretário do Conselho, julgar 
necessário, retornando aos trabalhos na Consultoria 
após o encerramento dos trabalhos.

Estes são os objetivos deste projeto que a Mesa 
submete à aprovação de todos os Senhores Depu-
tados.

Sala de Reuniões, 3 de outubro de 2006. – Aldo 
Rebelo, Presidente

DECISÃO DE MESA DIRETORA

A Mesa Diretora, em reunião realizada hoje, re-
solveu apresentar o Projeto de Resolução que “altera a 
Resolução nº 17, de 1997, que dispõe sobre o Conselho 
de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara 
dos Deputados e dá outras providências”, instruído no 
Processo nº 123.303/06, conforme parecer do Rela-
tor, DeputaDO Inocêncio Oliveira, e Voto em Separado 
apresentado pelo Deputado Geraldo Resende.

Participaram da votação os Senhores Depu-
tados:

Aldo Rebelo, Presidente; Ciro Nogueira, Segundo-
Vice-Prsidente; Inocêncio Oliveira, Primeiro-Secretário; 
Geraldo Resende, Terceiro-Suplente de Secretário; e 
Mário Heringer, Quarto-Suplente de Secretário.

Sala de Reuniões, 15 de agosto de 2006. –  Aldo 
Rebelo, Presidente.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº , DE 2006
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INDICAÇÃO N.º 9.574, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Macaé - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna 
, respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.575, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Macuco - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 

assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ

REQUERIMENTO 
(Do Sr. CARLOS NADER)

Requer o envio de Indicação ao Po-
der Executivo, sugerindo a implantação 
da Cozinha Comunitária no Município de 
Macuco - RJ.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1º, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requero a 
Vossa Excelência, seja encaminhada ao Poder Execu-
tivo a Indicação em anexo, sugerindo a implantação da 
Cozinha Comunitária no Município de Macuco - RJ.

Sala das Sessões, de de 2006. – Deputado Car-
los Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.576, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Magé - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 
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Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.577, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Mangaratiba - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao 
programa de Segurança Alimentar e Nutricional - 
SAN, sugerimos a Vossa Excelência a abertura de 
uma unidade no Município supra citado, no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, 
nos segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, 
que estão espalhadas por todo o Estado, nos bol-
sões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.578, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate a Fome a im-
plantação do Restaurante Popular no Mu-
nicípio de Maricá - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao 
programa de Segurança Alimentar e Nutricional - 
SAN, sugerimos a Vossa Excelência a abertura de 
uma unidade no Município supra citado, no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambien-
tes adequados, com qualidade e compatíveis com os 
requisitos para uma alimentação saudável e uma vida 
digna, respeitando as diferenças regionais proporcio-
nando, assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome 
acesso a uma alimentação saborosa, saudável, diversi-
ficada, econômica e rica em nutrientes, também gerara 
trabalho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.579, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Mendes - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do De-
senvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao progra-
ma de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, sugeri-
mos a Vossa Excelência a abertura de uma unidade no 
Município supra citado, no Estado do Rio de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambien-
tes adequados, com qualidade e compatíveis com os 
requisitos para uma alimentação saudável e uma vida 
digna, respeitando as diferenças regionais proporcio-
nando, assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome 
acesso a uma alimentação saborosa, saudável, diversi-
ficada, econômica e rica em nutrientes, também gerara 
trabalho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Exce-
lência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.580, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Mesquita - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.581, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Miguel Pereira - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.582, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Miracema - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.583, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Natividade - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
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econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.584, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Nilópolis - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.585, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de São Pedro da Aldeia - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.586, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Municí-
pio de São José do Rio Preto - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao 
programa de Segurança Alimentar e Nutricional - 
SAN, sugerimos a Vossa Excelência a abertura de 
uma unidade no Município supra citado, no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.
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INDICAÇÃO N.º 9.587, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de São José de Ubá - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.588, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de São João de Meriti - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 

econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.589, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de São João da Barra - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, em 3 de outubro de 2006. 
–  Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.590, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de São Gonçalo - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 



46286 Terça-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2006

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. –  
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.591, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate a Fome a im-
plantação do Restaurante Popular no Mu-
nicípio de São Francisco de Itabapoana 
- RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao 
programa de Segurança Alimentar e Nutricional - 
SAN, sugerimos a Vossa Excelência a abertura de 
uma unidade no Município supra citado, no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.592, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de São Fidélis - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. –  Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.593, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Santo Antônio de Pádua - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
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econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.594, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Santa Maria Madalena - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.595, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
do Rio de Janeiro - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.596, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Municí-
pio de Rio das Ostras - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao 
programa de Segurança Alimentar e Nutricional - 
SAN, sugerimos a Vossa Excelência a abertura de 
uma unidade no Município supra citado, no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.
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INDICAÇÃO N.º 9.597, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Rio das Flores - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.598, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Rio Claro - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 

econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.599, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Rio Bonito - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.600, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Resende - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 
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Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.601, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Municí-
pio de Quissamã - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao 
programa de Segurança Alimentar e Nutricional - 
SAN, sugerimos a Vossa Excelência a abertura de 
uma unidade no Município supra citado, no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.602, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Queimados - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. –  Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.603, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Quatis - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
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econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.604, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Porto Real - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.605, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Porciúncula - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome:
Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-

grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ

INDICAÇÃO N.º 9.606, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Municí-
pio de Piraí - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao 
programa de Segurança Alimentar e Nutricional - 
SAN, sugerimos a Vossa Excelência a abertura de 
uma unidade no Município supra citado, no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.
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INDICAÇÃO N.º 9.607, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Pinheiral - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.608, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Petrópolis - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 

econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.609, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Paty do Alferes - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.610, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Paraty - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 
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Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.611, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Municí-
pio de Paraíba do Sul - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao 
programa de Segurança Alimentar e Nutricional - 
SAN, sugerimos a Vossa Excelência a abertura de 
uma unidade no Município supra citado, no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.612, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Paracambi - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.613, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Nova Iguaçú - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
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econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.614, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Nova Friburgo - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de setembro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ

INDICAÇÃO N.º 9.615, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Niterói - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.616, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Municí-
pio de São Sebastião do Alto - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao 
programa de Segurança Alimentar e Nutricional - 
SAN, sugerimos a Vossa Excelência a abertura de 
uma unidade no Município supra citado, no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ
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INDICAÇÃO N.º 9.617, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Sapucaia - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.618, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Saquarema - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 

econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.619, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Seropédica - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. –  Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.620, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Silva Jardim - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 
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Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006.  – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.621, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Municí-
pio de Sumidouro - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao 
programa de Segurança Alimentar e Nutricional - 
SAN, sugerimos a Vossa Excelência a abertura de 
uma unidade no Município supra citado, no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.622, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Tanguá - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.623, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Teresópolis - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
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econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.624, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Trajano de Moraes - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, – PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.625, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Três Rios - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, – PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.626, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Municí-
pio de Valença - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao 
programa de Segurança Alimentar e Nutricional - 
SAN, sugerimos a Vossa Excelência a abertura de 
uma unidade no Município supra citado, no Estado 
do Rio de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da co-
zinha comunitária, além de propiciar refeições em 
ambientes adequados, com qualidade e compatíveis 
com os requisitos para uma alimentação saudável 
e uma vida digna, respeitando as diferenças regio-
nais proporcionando, assim, aos segmentos mais 
vulneráveis à fome acesso a uma alimentação sa-
borosa, saudável, diversificada, econômica e rica 
em nutrientes, também gerara trabalho e renda, nos 
segmentos nutricionalmente mais vulneráveis, que 
estão espalhadas por todo o Estado, nos bolsões 
de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa 
Excelência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.
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INDICAÇÃO N.º 9.627, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Varre-Sai - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.627, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Varre-Sai - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 

econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. –  Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.628, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Vassouras - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.629, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Volta Redonda - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 
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Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.630, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate a Fome a implantação do Restau-
rante Popular no Município de Araruama - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ

INDICAÇÃO N.º 9.631, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Angra dos Reis - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.632, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Aperibé - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.
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INDICAÇÃO N.º 9.633, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Areal - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.634, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Arraial do Cabo - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 

econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2006. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

INDICAÇÃO N.º 9.635, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome a implan-
tação do Restaurante Popular no Município 
de Armação de Búzios - RJ.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome:

Sendo a cozinha comunitárias integrada ao pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN, 
sugerimos a Vossa Excelência a abertura de uma 
unidade no Município supra citado, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Entendemos que, com a implantação da cozinha 
comunitária, além de propiciar refeições em ambientes 
adequados, com qualidade e compatíveis com os requi-
sitos para uma alimentação saudável e uma vida digna, 
respeitando as diferenças regionais proporcionando, 
assim, aos segmentos mais vulneráveis à fome acesso 
a uma alimentação saborosa, saudável, diversificada, 
econômica e rica em nutrientes, também gerara tra-
balho e renda, nos segmentos nutricionalmente mais 
vulneráveis, que estão espalhadas por todo o Estado, 
nos bolsões de pobreza. 

Certo de poder contar com ações de Vossa Ex-
celência, agradeço antecipadamente. 

Sala das Sessões, em 3 de outubro de 2006. 
– Deputado Carlos Nader, PL/RJ.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Finda a lei-
tura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Walter Pi-

nheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
aproveitando meu retorno à Casa depois do proces-
so eleitoral, agradeço aos diversos companheiros e 
companheiras do meu Estado o apoio recebido, o que 
resultou em minha recondução ao Parlamento. 

Obtivemos expressiva vitória na Bahia, com a elei-
ção do companheiro Jaques Wagner para o Governo do 
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Estado. O Presidente Lula recebeu mais de 66% dos 
votos do povo baiano. Outra vitória também importante 
ocorreu para o Senado da República. O nosso partido 
não lançou candidato, mas apoiou o Senador eleito 
João Durval Carneiro, ex-Governador da Bahia.

Já expressei, em diversos momentos, o nosso 
agradecimento a Deus pela oportunidade dessa dis-
puta e por nos permitir uma vitória importante, até 
com livramentos na campanha. Passamos por muitas 
dificuldades, enfrentamos um árduo cenário no Es-
tado da Bahia, Deputada Erundina. A campanha foi 
marcada pela intervenção econômica, por um jogo 
pesadíssimo, pela demarcação de área, mas prevale-
ceram a opinião e o desejo do povo baiano. Fizemos 
um debate claro, franco e aberto. Dessa forma, obti-
vemos votação expressiva. Estamos nos preparando 
para mais um embate nos próximos 4 anos. É óbvio 
que também estamos arregimentando forças para o 
segundo turno. Na semana passada já vínhamos fa-
zendo essa escalada. Amanhã faremos campanha na 
cidade de Rafael Jambeiro, onde obtivemos expressivo 
apoio dos companheiros do PT local. 

Aproveito a oportunidade para anunciar impor-
tante decisão tomada por nós, Deputado Luiz Couto, 
com a participação de V.Exa., dos Deputados Maurício 
Rands, Terezinha Fernandes, Fátima Bezerra e de ou-
tros Parlamentares, antes do processo eleitoral. Pedi-
mos ao Presidente da República que regulamentasse 
a Medida Provisória nº 51 via medida provisória, porque 
o Parlamento não estava votando. O Senado votou na 
semana passada a MP nº 297, permitindo o fecho da 
aprovação dessa medida, que agora vai à sanção.

Assim sendo, estamos conclamando os Prefei-
tos de todo o País para que cumpram a determinação 
constitucional, agora regulamentada pela Medida Pro-
visória nº 297, promovendo a contratação dos Agentes 
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às 
Endemias. A importante vitória que obtivemos no ano 
de 2006 precisa ser materializada com o contrato de 
trabalho. Já fizeram isso os Prefeitos João Paulo, de 
Recife, e Valmir, da cidade de Amargosa, no interior 
da Bahia, e outros Prefeitos já enviaram o projeto à 
Câmara Municipal – é o caso de Bom Jesus da Lapa, 
Serra do Ramalho e Wagner.

Portanto, já aprovada a lei, falta apenas a efeti-
va contratação dos 250 mil Agentes Comunitários de 
Saúde espalhados pelo Brasil, que passaram 14 anos 
sem contrato digno e agora poderão desfrutar de uma 
relação legal, com a possibilidade de galgar direitos 
trabalhistas e previdenciários.

Para a importante conquista obtida neste ano, 
foi fundamental a participação do Governo Federal. É 
bom lembrar que há muitos anos tentamos aprovar a 

matéria nesta Casa, Deputada Luiza Erundina, mas 
não conseguimos fazê-lo. O ano de 2006 trouxe essa 
possibilidade. 

O Governo Lula deve sancionar a lei esta se-
mana, consagrando o caminho jurídico para que as 
Prefeituras promovam as contratações. O Ministério 
da Saúde já se comprometeu a também acompanhar 
os Municípios, apresentando agora, inclusive, capaci-
tação para os agentes de saúde. Esperamos concluir 
o processo ainda em 2006, a fim de que os Agentes 
Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às 
Endemias tenham um digno contrato de trabalho. 

Mais uma vez, agradecemos a Deus e ao povo 
baiano a belíssima vitória que obtivemos na Bahia.

Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, a exemplo do 
Deputado Walter Pinheiro, também faço um veemente 
apelo ao Presidente da República no sentido de que 
sancione, sem mais delongas, a lei que vai normalizar 
definitivamente a situação dos Agentes Comunitários 
de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias 
em todo o País.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, investido 

em um novo mandato, na condição de membro do Tri-
bunal Superior Eleitoral, o jurista Carlos Eduardo Ca-
puto Bastos volta àquela Corte por ato do Presidente 
da República, em reconhecimento aos seus méritos 
incontáveis, comprovados durante seu correto desem-
penho no Egrégio Colegiado, a cuja frente se acha o 
Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, fun-
cionando como Corregedor-Geral o cearense César 
Asfor Rocha, figura estelar, também, do STJ.

Anteriormente, o escolhido pelo Chefe da Nação 
já deixara evidente a sua condição de magistrado inte-
gérrimo, pautando inflexivelmente os seus despachos 
monocráticos, votos e sentenças dentro das normas 
do Direito, que tão bem soube fazer aplicá-las, com a 
chancela indiscrepante de seus ilustres pares.

Ao ato de sua posse estiveram presentes o Presi-
dente do Senado Federal, Renan Calheiros, e a Chefe 
do Poder Judiciário, Ministra Ellen Gracie, além de ou-
tras figuras preeminentes dos vários órgãos, entre os 
quais o nosso colega José Roberto Arruda, que vem 
de ser eleito para suceder Maria Abadia na governa-
doria do Distrito Federal.

Como advogado militante que sempre foi, Caputo 
Bastos transitou com brilho e proficiência em todas as 
instâncias, responsável por memoráveis sustentações 
orais no âmbito dos tribunais situados na Capital da 
República.
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Ao registrar a posse, para mais 2 anos, no ple-
nário do TSE, desejo enaltecer a exemplar conduta 
do escolhido, que jamais maculou a sua toga. Daí por 
que granjeou o respeito de seus colegas e de quantos 
demandam aquela Colenda Corte em suas postula-
ções recursais.

Quando numerosas pendências são submetidas 
ao crivo do TSE, Caputo Bastos, quer como Relator 
de alguns feitos, quer como partícipe de importantes 
decisões, porá mais uma vez à vista o seu fulgurante 
talento e o notável saber que possui, alicerçado ao 
longo de marcante judicatura, da qual se pode extrair 
alentada jurisprudência, embasadora de futuras delibe-
rações que vierem a ser adotadas em procedimentos 
submetidos ao exame de tão preclaros julgadores.

A recondução do novo integrante é mais um im-
portante item em seu alentado currículo, recheado por 
outras tarefas de projeção assemelhada.

Portanto, desejo me regozijar com o Tribunal Su-
perior Eleitoral pela posse do Ministro Caputo Bastos 
e augurar a S.Exa. um desempenho que corresponda 
às expectativas de todos que o conhecem como jurista 
de méritos consagrados.

É a homenagem que presto ao novo Ministro do 
Tribunal Superior Eleitoral.

O SR. DR. HELENO (PSC-RJ. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
crescimento da população de idosos, em números 
absolutos e relativos, é um fenômeno mundial. No 
Brasil ela já representa um contingente de mais de 15 
milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade, o 
que significa mais de 9% da população absoluta bra-
sileira. Se essa tendência prosseguir, nos próximos 20 
anos poderá ultrapassar a casa dos 30 milhões, o que 
representará quase 15% de nossa população absoluta 
ao final desse período. Como se vê, essa faixa etária 
da população brasileira vem crescendo proporcional-
mente mais do que a de crianças. Lamentavelmente o 
Brasil não vem se preparando para esse fenômeno, que 
pode ser creditado à queda da taxa de fecundidade, 
agravada pela longevidade dessa faixa etária.

Segundo dados da Organização Mundial da Saú-
de – OMS, estima-se que no ano de 2025 o Brasil vai 
ocupar a sexta posição em número de pessoas idosas, 
representando um contingente de mais de 30 milhões. 
Em decorrência desse crescimento, está ocorrendo 
um aumento no número de idosos vítimas de abuso, 
negligência, violência e maus-tratos. 

O abuso contra os idosos se dá no interior de suas 
famílias. Parece um acontecimento natural e que não 
interessa a ninguém, a não ser à própria família, pas-
sando a ser um segredo familiar – os idosos tendem a 
se responsabilizar pela situação de maus-tratos. 

É interessante destacar que as idosas são as 
mais atingidas. Isso porque, além de viver mais, a 
mulher não tem a mesma opção do homem. Este, ao 
ficar viúvo, tem possibilidades de contrair um novo ca-
samento com uma pessoa mais jovem, que passa a 
cuidar dele. À mulher resta tão-somente passar a viver 
com seus familiares, o que muitas vezes transforma a 
vida dessa idosa em verdadeiro inferno.

Como já dissemos anteriormente, o nosso País 
não vem se preparando para administrar essa imensa 
população de idosos, que traz consigo inúmeras pato-
logias, na sua grande maioria as chamadas “doenças 
degenerativas”. Por essa razão, é preciso que esses ido-
sos passem a receber maiores cuidados médicos, com 
melhor acompanhamento das autoridades sanitárias e 
eficiente distribuição gratuita de medicamentos.

Levantamentos realizados pela Delegacia do Ido-
so de Porto Alegre aponta para o fato de que, no perío-
do de 1995 a 1999, mais de 3 mil idosos apresentaram 
denúncias de maus-tratos e violência naquela Delega-
cia. Esses valores demonstram apenas um pequeno 
percentual do total de idosos maltratados, pois, em 
sua maioria, eles temem por si próprios ou zelam pela 
família, deixando, assim, de procurar ajuda. A quebra 
do silêncio dos idosos precisa ocorrer mais amiúde, 
e isso importa em se assumir como vítima, desmora-
lizando aquelas famílias consideradas tão sagradas. 
Para que isso venha a ocorrer de fato, é preciso que 
nossas autoridades desenvolvam um megaprojeto em 
âmbito nacional, que disponibilize maiores delegacias 
especializadas para os idosos, bem como profissionais 
da área da Justiça para orientar todos aqueles que vie-
rem a sofrer esses maus-tratos, promovendo maciça 
propaganda nos meios de comunicação de massa so-
bre os deveres da família com seus idosos. 

Essa é uma tarefa muito difícil, e o novo Congres-
so precisa debruçar-se sobre ela. Os idosos já constru-
íram o Brasil para nós. Precisamos, agora, reconhecer 
o trabalho oferecido e recebido por eles.

Era o que tinha a dizer.
O   SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Por permu-

ta de tempo com a Deputada Fátima Bezerra, do PT 
do Rio Grande do Norte, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Fernando Ferro, que disporá de até 5 mi-
nutos na tribuna. 

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
expresso meu voto de pesar pelo falecimento do Bispo 
de Afogados da Ingazeira, no sertão de Pernambuco, 
D. Francisco Austregésilo. Quem o conheceu só pode 
ter da figura humana, do religioso e do lutador das 
causas sociais as referências mais grandiosas que o 
ser humano pode oferecer.



46302 Terça-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2006

D. Francisco, por mais de 40 anos na Paróquia de 
São José e, naquela região, na diocese de Afogados 
da Ingazeira, promoveu uma transformação política e 
social sem precedentes. Por meio de seu testemunho 
religioso, de seu engajamento com os movimentos 
sociais, conseguiu formar diversas gerações de mi-
litantes políticos, de pessoas comprometidas com a 
fé. Eram geralmente trabalhadores, homens simples, 
que, de repente, se reconheceram como cidadãos e 
cidadãs dentro da luta política, numa região extrema-
mente hostil, na qual prevalecia a força dos coronéis, 
que sempre praticaram a política com a violência que 
lhes é peculiar. 

D. Francisco foi capaz de dialogar com diversos 
segmentos, com diversos Governos. Lembro-me, no 
período da ditadura militar, do destemor e da cora-
gem com que ele sempre se apresentou em defesa 
daquelas populações atingidas pela seca, período de 
grandes sofrimentos. Ele, na condição de pastor, era 
ao mesmo tempo o homem que oferecia conforto e 
provocava reflexão sobre a situação social daquela 
área. Nunca baixou a cabeça para algum governante. 
Por mais poderosos, truculentos e violentos que fos-
sem eles, não provocavam em D. Francisco nenhum 
temor, porque o Bispo sabia fazer o bom combate, 
com a competência e a dignidade que orgulham os 
pernambucanos do semi-árido. 

Convivemos, em diversos momentos, com a bra-
vura desse religioso, que é motivo de orgulho para a 
Igreja Católica, para as pessoas de fé e para todos os 
sertanejos que aprenderam com ele a levantar a ca-
beça, a não se entregar à violência dos latifundiários 
e da política praticada naquela região. 

Acima de tudo, D. Francisco era uma pessoa ex-
tremamente humana, voltada para o diálogo e a paz. 
A coragem cívica que sempre ostentou era colocada 
a serviço da formação da cidadania. 

Quando eu era sindicalista, militante político do 
meu Estado, procurei-o diversas vezes para ouvir sua 
voz firme, ponderada, responsável em diversas situa-
ções. Ele nos oferecia a palavra amiga, o consolo e o 
incentivo para que seguíssemos na luta. 

D. Francisco é uma legenda para o povo sertane-
jo. Sabemos que não há limites para as homenagens 
que possam ser prestadas a essa figura humana. A 
maior delas é continuar sua luta pela cidadania, em 
favor daqueles que não têm voz, cujo brado ele tornou 
reconhecido. Quantas lideranças sindicais se revela-
ram a partir da interação, do diálogo e da mobilização 
política, que tiveram com D. Francisco Austregésilo 
momentos de maior grandeza!

Para nós, pernambucanos, neste momento em 
que se realiza o sepultamento de D. Francisco Austre-
gésilo, resta o pesar. Mas deixamos registrada, acima 
de tudo, nossa grande homenagem a esse nordestino, 
a essa figura humana sem precedentes para nossa re-
gião, a esse batalhador, que valorizou a Igreja Católica 
pelo testemunho de vida. Ele foi um religioso profun-
damente engajado com os sentimentos do homem do 
semi-árido e comprometido com a mudança social. 

Neste momento em que fazemos nossas preces, 
permanece a admiração por aquele que marcou pro-
fundamente as gerações e o semi-árido nordestino. O 
profeta do semi-árido, batalhador incansável, é digno 
de todas as homenagens. É, acima de tudo, referência 
para nós e nos permite ter orgulho da Igreja Católica, 
comprometida com a vida no seu sentido mais amplo. D. 
Francisco também é responsável por termos convivido 
com gerações que cresceram com o conhecimento, a 
amizade e os ensinamentos dele. 

Por tudo isso, expresso minhas homenagens a 
D. Francisco Austregésilo e registro meu pesar a todos 
aqueles que fazem parte da família cristã e da Igreja 
Católica. Homenageio esse grande brasileiro e nor-
destino, esse homem do semi-árido, esse profeta que 
tanto nos incentivou e nos ajudou na caminhada pela 
cidadania, no Nordeste brasileiro.

Muito obrigado.
A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB-SP. Sem revisão 

da oradora.) - Sr. Presidente, colegas Parlamentares, 
caros telespectadores, lastimo o falecimento do editor 
Fernando Gasparian, no último sábado, na cidade de 
São Paulo, o que significou enorme perda para o País. 
Expresso meus sentimentos de pesar à família.

Na condição de empresário bem-sucedido, inte-
lectual e editor, Fernando Gasparian teve papel fun-
damental na luta de resistência à ditadura militar. Ele 
foi Deputado Constituinte e se destacou, inclusive, 
com uma emenda que consta do texto constitucional, 
estabelecendo um teto de 12% ao ano de juros reais, 
embora, até o momento, esse dispositivo ainda não 
tenha sido devidamente regulamentado, assim como 
tantos outros importantes dispositivos da Carta Mag-
na de 1988.

Fernando Gasparian, editor e homem que lidava 
com a comunicação, fez resistência à ditadura militar 
por meio de 2 veículos: o jornal Opinião e a revista 
Argumento. Esses 2 grandes veículos alternativos 
de comunicação faziam crítica à ditadura militar, de-
nunciando abusos, excessos e arbitrariedades do re-
gime contra democratas, estudantes, trabalhadores e 
lideranças políticas. Inclusive, alguns deles sofreram 
com a perda da própria vida ou da liberdade, com dé-
cadas de exílio. 
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Fernando Gasparian se auto-exilou na Inglater-
ra, exatamente para evitar a prisão, pois estava sendo 
perseguido e sofria ameaças de repressão naquele 
momento, como muitos outros companheiros, em fun-
ção da ditadura militar em nosso País.

Gasparian deixa uma bela família: D. Dalva e 
seus filhos, a diplomata Helena e os livreiros Eduardo, 
Marcos e Laura, que herdaram de Fernando os ideais 
libertários e democráticos e o nacionalismo que marcou 
profundamente a sua formação e atuação.

Portanto, Sr. Presidente, o falecimento desse 
ilustre brasileiro representa uma grande perda para o 
País. Aproveito a oportunidade para manifestar minha 
solidariedade a D. Dalva e a seus filhos.

Na época do programa de privatização, Gaspa-
rian se opôs energicamente, como sempre fazia, na 
defesa de suas posições, à privatização da Companhia 
Vale do Rio Doce. Hoje, sabe-se o quanto significou 
de perda para o patrimônio público do nosso País a 
privatização daquela mineradora, que foi vendida ao 
preço vil de 3,5 bilhões de reais. Atualmente, aquela 
companhia apresenta lucros de mais de 5 bilhões de 
reais, o que significa que foi uma alienação predatória 
do patrimônio público.

Portanto, deixo registrada a minha solidariedade 
à família de Gasparian, ressaltando o carinho e o afeto 
que temos por D. Dalva e seus filhos Helena, Laura, 
Eduardo e Marcos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Concedo a 

palavra ao nobre Deputado Mauro Benevides, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PMDB.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, telespectadores da TV Câmara, trans-
correrá, nesta quinta-feira, dia 12, mais um aniversá-
rio do trágico desaparecimento do Deputado Ulysses 
Guimarães, figura exponencial da vida pública brasi-
leira, apontado, com justas e sobradas razões, como 
o reconstrutor do Estado Democrático de Direito, ao 
defender as liberdades públicas e comandar o pro-
cesso constituinte, que resultou na promulgação da 
chamada Carta Cidadã, de 5 de outubro de 1988, cuja 
maioridade foi alcançada recentemente, levando-me a 
registrar o fato da tribuna desta Casa, exaltando a sua 
inapagável significação para o nosso País.

Na condição de dirigente máximo da Oposição, 
nos ominosos tempos do regime militar, o “Senhor Di-
retas” manteve-se firme na condenação de tudo o que 
representasse limitação às prerrogativas institucionais, 
fazendo-o com inquestionável autoridade moral, que 
o tornava respeitado até mesmo por adversários ar-
dorosos e radicais.

Por encarnar o símbolo da resistência ao está-
gio de anormalidade instalado entre nós, assumiu, 
em 1973, o posicionamento de anticandidato, como 
forma de conclamar o eleitorado para a reconquista 
das prerrogativas conspurcadas pelos então deten-
tores do poder.

Conviveu com perseguições ardilosas, mas sou-
be galvanizar as resistências de seus correligionários, 
instando-os a permanecerem unidos a fim de readqui-
rir tudo quanto fora mantido à margem dos ditames 
legais.

Na época da chamada “abertura lenta e gradu-
al”, tudo fez para que a articulação comandada por 
Petrônio Portela pudesse sensibilizar a linha dura, que 
ainda resistia ao esboço de uma nova configuração 
institucionalizante, quando não mais ocorressem cas-
sações de mandatos, suspensão de direitos políticos, 
prisões injustas e processos iníquos, naquela intermi-
nável sistemática de restrições aos anseios libertários 
de nossa gente.

No Vale do Anhangabaú, em São Paulo, num 
cair de tarde, diante de 1 milhão de pessoas – à fren-
te os ilustres líderes Franco Montoro, Tancredo Neves, 
José Sarney, Teotônio Vilela, Marcos Freire e tantos 
outros –, Ulysses, numa linguagem candente, clamou 
por restaurar-se a normalidade, a principiar pela reim-
plantação do voto direto para Presidente da República 
e Governador de Estado.

Deflagrava-se ali uma nova e auspiciosa fase 
de lutas e vitórias, que teve o seu momento culminan-
te com a eleição de Tancredo/Sarney e, logo depois, 
em 1987/1988, a instalação da Assembléia Nacional 
Constituinte, dirigida competentemente por Ulysses 
Guimarães. Estive ao seu lado na condição de 1º 
Vice-Presidente, assistindo-o de perto por ocasião 
de acolhimento de propostas inovadoras, capazes de 
atender aos anseios legítimos de todos os segmen-
tos sociais.

Ao empalmar, na memorável tarde de 5 de ou-
tubro de 1988, o primeiro exemplar da Carta Cidadã, 
todos pressentiram a sua incontida emoção, ao exibir 
aquele troféu na grande maratona que empreendera 
com coragem e determinação, em nome das aspirações 
mais prementes de milhões de compatrícios.

Punha-se termo a 20 anos de enormes empe-
cilhos, ressurgindo, então, o ar de liberdade que pas-
samos a respirar, numa atmosfera assinalada pela 
necessidade de reencarreirar o Brasil no rumo de seu 
verdadeiro destino.

A relembrança de todos os fatos – ora sucinta-
mente referenciados – objetiva pôr em relevo a me-
mória imperecível de um homem que sempre honrou 
e dignificou os nossos fastos historiográficos por sua 
bravura e competência, tornando-se um autêntico íco-
ne da tradição democrática brasileira.
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Todos nós, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
continuamos pranteando a perda de um líder incom-
parável, a quem tanto devem o Brasil e seus milhões 
de habitantes.

Com este pronunciamento, a bancada do PMDB 
homenageia aquele que foi seu Presidente por tanto 
tempo e que é cognominado, com justas e sobradas 
razões, de reconstrutor do Estado Democrático de 
Direito em nosso País. Não poderíamos olvidar, por-
tanto, aquele 12 de outubro, data em que, num trágico 
desastre de helicóptero, falecia o grande Presidente 
Ulysses, que dirigiu esta Casa com dignidade, altivez, 
serenidade, sempre fazendo-a respeitada diante da 
opinião pública brasileira.

É essa, portanto, a homenagem que desejo tri-
butar, em nome do meu partido, o PMDB, ao gran-
de brasileiro Ulysses Guimarães pela passagem, na 
quinta-feira, de mais um aniversário do seu trágico 
desaparecimento.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) - Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer 2 re-
gistros. 

O primeiro deles diz respeito à realização do 
Festival de Praia de Fortaleza do Abunã, na cidade de 
Porto Velho, no sábado e no domingo. A comunidade 
de pescadores e seringueiros se reúne anualmente 
para essa atividade festiva e cultural. 

Aproveito a oportunidade para cumprimentar a 
comunidade de Fortaleza do Abunã pela realização 
do festival e a Prefeitura de Porto Velho por ter orga-
nizado o evento e mantido a tradição de pescadores 
e seringueiros. 

O segundo registro é sobre o debate ocorrido 
ontem entre 2 candidatos à Presidência da República. 
Vimos o candidato Geraldo Alckmin atacando o Presi-
dente Lula, enfatizando a ética, como se ela pudesse 
ser incorporada da maneira como um médium incor-
pora um ente do além. A ética não é incorporada, é 
uma prática coletiva. Ela não se produz, é uma quali-
dade do ser humano. Não se compra ética. Ela não é 
vendida em farmácia.

Quando ouço o tucanato falar em ética, penso 
no passado, na ética que não foi adotada. Por que só 
agora, em um arroubo eleitoreiro, busca-se defendê-
la? Será que o candidato Alckmin esqueceu que sua 
esposa, Lu Alckmin, ganhou 400 vestidos de um esti-
lista sem pagar um centavo? Ele acusa o Presidente 
Lula de não saber de alguns escândalos que afetaram 
parte de seu Governo e se esquece desse episódio. É 
como se a ética pública não estivesse inserida nesse 
contexto. Ou será que a memória vale para uns e não 
para todos?

O importante é que a população, que assistiu ao 
debate na Rede Bandeirante, que alcançou 20 pontos 
de audiência, soube distinguir claramente aquele que 
tem proposta daquele que só quer usar o verbo, como 
fez o ex-Presidente Fernando Collor de Melo no passa-
do. Ele só usou o verbo e fez um Governo desastroso, 
que envergonhou o povo brasileiro.

 O Presidente Lula, em 3 anos e 9 meses de 
mandato, fez com que o País se desenvolvesse e a 
economia brasileira crescesse. Hoje, os principais jor-
nais apontam que a queda da inflação tem aumentado 
a massa salarial, o poder de compra do trabalhador. 
Os sindicatos brasileiros que fazem acordo coletivo 
têm aumento real de salário; melhora a distribuição 
da renda nacional. Hoje, 9% da população brasileira, 
anteriormente na condição de miseráveis, passaram 
para uma fase superior. Nunca, na República brasilei-
ra, a população excluída ascendeu socialmente como 
agora.

A China precisou de uma revolução para incluir 
no mercado de consumo quase 100 milhões de chine-
ses. Essa revolução ceifou a vida de 200 milhões de 
chineses. E o Brasil faz essa revolução silenciosa, sem 
perder uma vida. Diminui a pobreza, dá acesso à renda, 
dá o que comer a quase 42 milhões de brasileiros. É 
este País de inclusão social que a elite não aceita. 

Faz-se o discurso de cortar gastos. Cortar onde? 
Fala-se em corrupção. Será que ela na verdade sangra 
o País? No passado houve políticas sociais que dimi-
nuíssem a pobreza? Foi a corrupção, durante 8 anos 
do Governo Fernando Henrique, que não permitiu que 
se fizesse alguma coisa em termos de políticas sociais. 
Essa é a reflexão que tem de fazer o cidadão comum 
do meu Estado, onde Lula perdeu as eleições. 

Quero fazer um chamamento ao povo rondonien-
se. Será que o preço do boi no meu Estado é fruto de 
uma política federal? Será que não foi a política de 
Rondônia que priorizou a pecuária, em detrimento das 
outras culturas nacionais, e a superprodução de bois 
faz com que haja queda de preço e uma carga tributária 
pesada no Governo do Estado de Rondônia? Será que 
isso justifica o fato de o povo de Rondônia não votar 
no Presidente Lula? Evidentemente, não. 

Cabe ao povo de Rondônia pôr a mão na consci-
ência e refletir. Quem fez muito pelo Estado de Rondônia 
foi o Presidente Lula. O complexo hidrelétrico do Rio 
Madeira, que será a principal obra da Amazônia, não 
merece maior questionamento por parte da população 
do meu Estado? A pecuarização de Rondônia, em face 
de erro de uma política econômica local, gerou trabalho 
e renda para milhares de rondonienses? Não. 
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Este é um modelo atrasado que foi estimulado 
pelo Governo do Estado de Rondônia: pecuarização 
com a destruição da floresta. Podemos utilizar esse 
argumento local para tentar menosprezar a política 
nacional de um país que hoje é soberano, que en-
frentou o FMI e busca sua inserção no mercado inter-
nacional de maneira igual. Este é o País que estamos 
construindo.

A Esquerda brasileira não pode deixar de ter lado. 
Na política tem de haver lado. Não existe política neutra, 
em cima do muro. As pessoas que vivem em cima do 
muro tendem para o lado pior, de uma concepção con-
servadora ou neoconservadora. A Esquerda não pode 
perder o seu rumo, não pode perder o seu foco. 

Portanto, apelo para os integrantes do PSOL e do 
PDT no sentido de que reflitam e vejam que um país 
popular democrático só é possível com mobilização 
social, e isso está sendo feito pelo Presidente Lula. 

O SR. EDUARDO GOMES (PSDB-TO. Sem revi-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em primeiro lugar, agradeço ao povo tocantinense a 
nossa recondução ao cargo de Deputado Federal, re-
presentando aquele Estado com bastante responsa-
bilidade. Agradeço principalmente aos moradores de 
pequenas localidades, Vereadores, Prefeitos e Vice-
Prefeitos. Aliás, contamos com a presença, na sessão 
de hoje, do Prefeito Antonio Luiz Bandeira Júnior, da 
cidade de Lajeado.

Cabe, nesta tarde, fazer alguns registros sobre 
o processo eleitoral. No Pequeno Expediente, o tem-
po é curto para fazer essa análise, mas mesmo assim 
faremos uma observação atenta para a questão dos 
institutos de pesquisa, que no meu Estado apontavam 
uma diferença de 11 pontos. Divulgado o resultado elei-
toral, viu-se que 4% dos eleitores fizeram a diferença. 
Mesmo assim, notamos que há um índice de indução 
das pesquisas, tanto para o Senado Federal quanto 
para o Governo. Sei que essa observação não é feita 
só por mim, nesta Casa. Vários colegas já assomaram 
à tribuna para falar sobre essa dificuldade.

Faço também um agradecimento especial aos 
funcionários do meu gabinete, aos meus amigos, à 
minha família, aos meus companheiros que entende-
ram que a cláusula de barreira existe para melhorar o 
funcionamento do Parlamento. Se por um lado existem 
partidos que têm crescimento consistente e precisam 
participar ativamente no Parlamento, por outro, pude-
mos testemunhar que no processo eleitoral pequenos 
partidos prestaram serviços a grandes coligações, 
geralmente como partidos alugados. No meu Estado, 
tive 6 inserções para pedir votos. E houve partidos que 
tiveram a participação comprada pela coligação do Go-
verno para atacar minha pessoa e outros candidatos. 
Então, há um desequilíbrio no mau uso de boa parte 
dos pequenos partidos, não de todos.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para fa-
zer uma reflexão sobre o debate ocorrido ontem. Creio 
que debates têm como objetivo informar a população 
brasileira. Independentemente do que avaliamos, há 
uma compreensão nacional de que pelo menos a opor-
tunidade de discussão equilibrada e igualitária sobre 
quem deve comandar o País a partir de 1º de janeiro 
de 2007 foi dada à sociedade brasileira. Acho que o 
debate deixa clara essa possibilidade. 

Entendo que o candidato Geraldo Alckmin se 
portou de maneira clara, objetiva e decidida, que o 
Presidente Lula respondeu aos questionamentos da 
forma que achou melhor e que a avaliação está sendo 
feita neste momento pelos brasileiros.

As informações que nos chegam dão conta de 
que até por regiões a análise foi diferenciada. Mas, para 
nós, do PSDB, foi um ganho muito grande contar com a 
participação de Geraldo Alckmin, pela primeira vez, no 
debate aberto para discutir as questões nacionais. 

Tenho observações sobre determinados assuntos. 
No tocante ao setor elétrico, a questão não foi tratada 
da maneira que deveria ser por nenhum dos 2 candi-
datos. As coisas precisam ser mais esclarecidas. Creio 
que os próximos debates trarão melhores condições à 
população brasileira de avaliar os candidatos. 

Vejo com muito entusiasmo a forma como tem 
crescido a campanha do Governador Geraldo Alckmin 
e prevejo que teremos uma eleição disputada. Mas esta 
Casa e os políticos deste País têm equilíbrio suficiente 
para focalizar o debate nas questões propositivas. 

A comparação com o Presidente Fernando Henri-
que Cardoso é extemporânea. Devemos comparar Lula 
com Lula, Alckmin com Alckmin, cada um a seu tempo. 
A resposta será revelada no dia 29 pelo eleitor.

Vejo com muita tranqüilidade este momento da 
democracia brasileira. Tenho a convicção de que o 
eleitor saberá escolher o melhor. 

As Lideranças dos diversos partidos e os Líderes 
nacionais dos partidos que compõem a Câmara e o 
Senado devem aproveitar o segundo turno para traba-
lhar uma aliança pela formação de base parlamentar 
que anteceda o Governo, a fim de que o Congresso 
Nacional não passe por mais um período negro.

Todos passamos por uma campanha difícil no 
debate e nas ruas para que a população compreen-
desse a importância da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Durante bastante tempo, muitos paga-
ram por erros individuais e setoriais. A partir de agora, 
com os mandatos renovados, aqueles que chegam a 
esta Casa devem ter a compreensão de que é preciso 
colocar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal 
no ponto de equilíbrio necessário para a construção 
da verdadeira democracia.
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Ficam registrados o nosso agradecimento, a nos-
sa tranqüilidade e a esperança de um Brasil melhor, par-
ticularmente com Geraldo Alckmin na Presidência.

Muito obrigado.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão 

da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, com muita alegria, volto à tribuna desta Casa 
após a disputa eleitoral.

As minhas palavras são de agradecimento ao 
povo do meu Estado, o Rio Grande do Norte, que mais 
uma vez me deu um voto de confiança, renovando meu 
mandato. Foram cerca de 45 mil votos em Natal, cidade 
que, mais uma vez, mostra sua generosidade. Foram 
precisamente 116.743 votos obtidos no Rio Grande do 
Norte. Fui votada em todos os 167 Municípios do meu 
Estado. Do fundo do meu coração, agradeço a todos, 
aos militantes do meu partido, o Partido dos Trabalha-
dores, que tiveram papel muito especial na renovação 
do meu mandato, aos aliados, aos apoiadores, aos 
amigos, aos eleitores, dos mais conhecidos aos mais 
anônimos – aqueles que não tive oportunidade de ir até 
sua casa, de apertar sua mão. Sei o quanto foi impor-
tante a participação de todos. Eles foram parceiros na 
construção da vitória, defendendo minhas propostas, 
levantando minha bandeira. Espero continuar honrando 
sua confiança e disposição para construirmos juntos 
este novo mandato.

Foi uma luta difícil, uma das mais desafiadoras 
campanhas de que já participei, marcada, de um lado, 
pela desigualdade de condições da disputa eleitoral, 
pois muitos candidatos continuam fazendo uso de mé-
todos eleitorais fisiológicos e clientelistas de compra 
de votos, e, de outro lado, pela apatia e descrença na 
política e nos políticos, decorrentes do ambiente polí-
tico tumultuado e da indignação da população diante 
da crise ética que abalou o Congresso Nacional.

Esse modelo de disputa político-eleitoral vem 
reafirmar a urgência da reforma política. É inaceitável 
que, pela ausência de regras justas e equânimes, os 
candidatos possam abusar do poder econômico, numa 
dimensão onde o céu é o limite. Some-se a isso a hi-
pocrisia reinante na declaração oficial dos gastos, em 
que se revela a discrepância entre os valores declara-
dos e a respectiva estrutura de campanha.

No segundo mandato que tivemos a honra de 
receber do povo norte-rio-grandense, esse tema será 
uma de nossas prioridades, como nossa contribuição 
para tornar a disputa política menos desigual. Nós 
nos empenharemos ao máximo para que, na próxi-
ma Legislatura, possamos saldar essa dívida com a 
população brasileira, possibilitando a escolha de uma 
representação que corresponda à pluralidade do es-
pectro socioeconômico de nossa sociedade.

É com muita alegria que me disponho a conti-
nuar a cumprir o papel institucional de defender os 
projetos de interesse do País e a contribuir nas con-
quistas importantes para meu Estado e minha cidade, 
Natal. Continuaremos com as mesmas características 
de um mandato popular, com estreita relação com 
os movimentos sociais e os movimentos populares, 
constituindo-se em espaço de afirmação e de cons-
trução da cidadania.

Estou feliz também com o resultado eleitoral do 
meu partido, o PT, que elegeu 4 Governadores e 83 
Deputados Federais. Foi a bancada que recebeu a 
maior quantidade de votos. Mas tudo isso só terá valido 
a pena com a vitória do Presidente Lula, para fazer um 
segundo mandato com mais avanços sociais.

Portanto, a campanha eleitoral continua. E nesse 
embate estaremos diante do confronto entre 2 proje-
tos políticos: o projeto liberal-conservador e o projeto 
democrático popular. Estão em jogo 500 anos de do-
mínio e o controle do Estado brasileiro, considerado 
propriedade dos grupos conservadores. É o usufruto 
das oligarquias dominantes que está em jogo. É o in-
vestimento nas conquistas e avanços sociais que está 
em jogo. É o aprofundamento de nossa democracia 
que está em jogo.

Diante da magnitude do que está em jogo, cabe a 
nós nos lançarmos na disputa, com vistas à manutenção 
do projeto que vem mudando o mapa social de nosso 
País. Este momento eleitoral exige garra e disposição 
da militância e dos movimentos sociais. Numa campa-
nha polarizada entre o campo democrático e popular e 
o campo neoliberal, a ninguém é dado se omitir.

Diante da disputa pelos rumos de nosso País, a 
militância partidária e os movimentos sociais são cha-
mados a fazer o bom combate na defesa dos avanços 
sociais e econômicos já conquistados, na elaboração 
de propostas para um segundo mandato superior ao 
primeiro, na definição do muito que ainda teremos de 
conquistar nesta trajetória de construção de numa na-
ção justa, democrática e soberana. Por tudo isso, é de 
nossa responsabilidade reelegermos Lula e Wilma para 
o bem do Brasil e do Rio Grande do Norte.

Sr. Presidente, quero dizer ao povo do meu Esta-
do que retribuirei o voto de confiança recebido com um 
mandato cada vez mais comprometido com a defesa 
dos interesses do Rio Grande do Norte, cada vez mais 
vinculado às lutas sociais, aos movimentos populares. 
Continuarei a fazer do meu mandato um instrumento 
de afirmação, de construção da cidadania.

Registro minha alegria com o resultado obtido 
em todo o País pelo PT, partido que foi tão atacado e 
enxovalhado, mas que saiu das urnas muito forte. Al-
gumas pessoas decretaram nossa morte política, ou-
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tras, aproveitando-se da crise, disseram que o Brasil 
se veria livre dessa raça. E essa raça saiu das eleições 
com o respeito e o carinho do povo brasileiro.

Passamos de 81 para 83 Parlamentares. A pre-
visão era elegermos 3 Governadores. E ganhamos na 
Bahia, com a bela vitória de Jaques Wagner, impon-
do derrota ao que existe de mais atrasado, arcaico e 
reacionário na política do País: o carlismo. O Presi-
dente Lula não venceu no primeiro turno, mas saiu na 
frente, para consolidar, se Deus quiser, sua vitória no 
próximo dia 29.

Registro minha alegria com a disputa eleitoral 
para o Governo do Estado. A Governadora Wilma de 
Faria, candidata do PSB, nossa aliada, que começou 
a disputa enfrentando um candidato que estava à sua 
frente, com mais de 20 pontos de diferença, virou o 
jogo. Chega ao segundo turno na frente, enfrentando 
inclusive as forças mais conservadoras do meu Estado, 
que se uniram para barrar sua eleição. Não consegui-
ram nem vão conseguir fazer isso.

Sr. Presidente, o nosso desafio é a reeleição de 
Lula e de Wilma. Daí por que o PT e os partidos alia-
dos estão todos mais empenhados do que nunca. Na 
verdade, o que está em jogo não é só a perspectiva 
da volta das privatizações, da política de desmonte do 
Estado, de diminuição dos gastos sociais, de maus-
tratos com o funcionalismo, de desprezo com a edu-
cação e com o campo. O que está em jogo, Deputado 
Jamil Murad, são 2 projetos de caráter muito distinto: 
de um lado, um projeto liberal e conservador, capita-
neado pelo PSDB e pelo PFL; de outro, um projeto de 
caráter democrático.

Vamos consolidar a reeleição de Lula para fazer 
este Brasil avançar cada vez mais e concretizar projeto 
generoso de desenvolvimento nacional, de distribuição 
de renda, de emprego, de educação com qualidade e 
inclusão social.

Sr. Presidente, fica registrada a conclamação 
ao povo do Rio Grande do Norte e do Brasil para, em 
nome do bem do Estado e do País, reelegermos Lula 
e Wilma no próximo dia 29 de outubro.

Durante o discurso da Sra. Fátima Be-
zerra, o Sr. Luiz Couto, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno, deixa a cadeira da presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Gomes, 
3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Conce-
do a palavra ao Sr. Deputado Carlos Batata.

O SR. CARLOS BATATA (PFL-PE. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
volto à tribuna para fazer breve relato do debate que 
deu ao povo do Nordeste e do Brasil a oportunidade de 

verificar qual o melhor candidato à Presidência da Re-
pública, o que tem capacidade de governar o País.

Vimos um Lula acovardado e nervoso. Pareceu-
me – e fiz curso médico – que tinha tomado tranqüi-
lizante. Não conseguiu dizer de onde veio o dinheiro 
(era só chamar o churrasqueiro e seus amigos e per-
guntar), não conseguiu mostrar que o Brasil cresceu, 
não conseguiu dizer o que fez pela saúde (foi o pior 
Presidente do País para o setor), não conseguiu, so-
bretudo, tirar a mancha da bandeira da ética.

Interessante, Deputado Alberto Fraga, é que o PT, 
na eleição passada, foi eleito empunhando a bandeira 
da ética. Vejo, até nesta Casa, colegas dizerem que a 
ética não é nenhuma bandeira. Está provado que qual-
quer país do mundo, para avançar, tem de combater 
a corrupção. No Brasil, três bilhões e meio de dólares 
são jogados no ralo por meio da corrupção.

Nosso futuro Presidente, aliás, falou ontem como 
estadista. Até parecia que Lula era o assessor e ele o 
estadista. Nosso Geraldo Alckmin, ontem, mostrou para 
que veio, disse o que fez em São Paulo, falou sobre se-
gurança e que não se acovarda nem se omite quando 
é chamado à responsabilidade. O PT e Lula, em sua 
forma de trabalhar, sempre põem a responsabilidade 
em cima dos outros, diferentemente de nosso Governa-
dor e futuro Presidente. Está patenteado, a sociedade 
viu um Governo que não fez crescer a economia, que 
teve 5 Ministros notificados pela Polícia Federal, que 
efetivamente foi nossa vergonha, que mente até nas 
palmas de um congresso internacional.

Hoje conversei com algumas pessoas humildes 
e simples. Todas diziam que estavam começando a 
ver a cara do PT e de Lula. Meu Estado, Pernambuco 
– especificamente minha terra natal, Garanhuns –, vol-
to a dizer, com certeza vai começar a abrir os olhos. O 
Nordeste inteiro não vai sucumbir a este Governo, que 
quer ganhar a eleição pela barriga, pela fome. É igual 
ao tempo da ditadura, em que colocavam a baioneta.

O nosso Presidente, ontem, de uma forma desca-
rada, dizia: “Pelo social, pelo social, pelo social”. Eles 
querem enganar a sociedade ao desvirtuar o proces-
so, mas ontem isso foi desmistificado. Nosso Geraldo 
Alckmin, em vez de privatizar o Banco do Brasil, vai, 
pelo contrário, dar a ele condição de atender, como 
banco diversificado, toda a área do agronegócio in-
dustrial e comercial. 

Estaremos longe de ver os Correios e o Banco 
do Brasil nas páginas da imprensa como braços da 
corrupção no Governo do PT. 

Tenho certeza de que, agora, não só nas Regiões 
Sul e Sudeste, mas também nas Regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste, vai haver uma reflexão do povo, 
da sociedade para que este País entre no rumo certo, 
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para que efetivamente haja um governo que, além da 
ética, prime pela educação. É por meio da educação 
que se alavanca o desenvolvimento de qualquer país, 
para que se retome uma saúde de qualidade, como 
na época de José Serra, para que efetivamente a se-
gurança seja encarada de frente, como Geraldo Alck-
min fez em São Paulo. Ele fez 27 presídios, ao passo 
que Lula fez apenas 1. E ainda quer dar assistência à 
segurança e à saúde. 

Portanto, este Governo fraco e omisso, com cer-
teza, sucumbirá no dia 29 de outubro. 

Em Pernambuco, após refletir, levaremos no-
vamente o Governador Mendonça Filho a um novo 
mandato. 

Muito obrigado. 
O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB-SP. Sem re-

visão do orador.) - Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. 
pela vitória nas eleições. É um reconhecimento do seu 
trabalho nesta Casa pelo Estado do Tocantins. 

Sras. e Srs. Deputados, falarei sobre o debate 
de ontem. 

Primeiramente, parabenizo os meios de comu-
nicação, que permitiram fosse recuperado o embate 
político. As pessoas puderam fazer perguntas aos 
candidatos, que tinham a obrigação de respondê-las. 
Embora o Presidente Lula não tenha, muitas vezes, 
respondido as indagações que lhe foram feitas, foi 
importante aquele debate. 

Cumprimento o meu candidato Geraldo Alckmin 
pela forma firme como se portou no debate de ontem, 
pela coragem de fazer cobranças e de pedir alguns 
esclarecimentos. 

Vou comentar uma das minhas maiores decep-
ções no debate. Eu, que participo do programa de 
governo de Geraldo Alckmin, nunca ouvi nada sobre 
privatização de órgãos tão importantes para o Brasil 
como o Banco do Brasil e os Correios. Só ouvi falar 
de projetos bonitos de fortalecimento, de valorização 
dos profissionais, das atividades-fins, da importância 
do Banco do Brasil para o agronegócio e dos Correios, 
que precisam ocupar este novo mundo da era digital 
para dar oportunidade de inclusão, para aproximar o 
cidadão. Vamos manter o orgulho dessas instituições, 
da nossa nova Caixa Econômica Federal. Na verda-
de, estaremos propondo novos desafios para que elas 
possam avançar rumo à grandeza para a qual foram 
constituídas. 

Sr. Presidente, já estava sabendo de boatos que 
rondavam por este Brasil de que o Governador Geral-
do Alckmin, caso fosse eleito Presidente da República, 
iria privatizar essas instituições. Até já ocupei a tribuna 
para dizer que isso não vai acontecer. O que vamos 
fazer é valorizá-las novamente. Vamos fazer com que 

os Correios saiam das páginas dos jornais, das notí-
cias policiais, com os nomes de seus integrantes na 
CPI, como o Governo Lula permitiu que ocorresse. 
Vamos colocar a empresa novamente na posição que 
sempre ocupou. O País tem paixão pelos Correios, 
empresa que mais orgulha o brasileiro. Esse é o nos-
so compromisso. 

Ontem, Sr. Presidente, fiquei feliz porque tive 
oportunidade de ver Geraldo Alckmin dizer claramente 
ao Brasil que tem grandes projetos para a Petrobras, 
o Banco do Brasil, os Correios, a Caixa Econômica 
Federal, a fim de que possam crescer aqui dentro; no 
caso da Petrobras, até fora do País. Mas fiquei indig-
nado ao saber – não tinha essa informação – que o 
próprio Presidente Lula, de forma irresponsável, assu-
miu perante a Nação que estava levando essa dúvida 
ao povo brasileiro. Onde já se viu dizer que aquilo não 
era importante, porque achava que algumas coisas 
deveriam ter sido feitas? O Presidente da República 
não foi eleito para achar, mas sim para dirigir a Nação. 
S.Exa. deve procurar recuperar o crescimento, o que 
não tem ocorrido, fazendo com que percamos muitos 
empregos. 

Fiquei indignado com o fato de Lula levar essas 
dúvidas ao povo brasileiro, dizendo essa mentira em 
relação ao nosso Governador Geraldo Alckmin. Não 
é possível que continuemos com um Presidente da 
República que age dessa forma. 

Parabenizo o Governador Geraldo Alckmin por 
ter deixado claro ao povo brasileiro que vai continuar 
muitos dos projetos sociais que começaram no Gover-
no Fernando Henrique, como o Bolsa-Família, porque 
vai parar o gasto com viagens, com cartões de crédi-
to, com Aerolula, a fim de que sobrem mais recursos 
para gerar emprego e desenvolvimento, para ampliar 
o Bolsa-Família. 

Fico feliz ao ver que o meu candidato deixa claro 
como vai se conduzir em relação a algumas dessas 
questões. Por isso, agradeço a todos os meios de co-
municação e, acima de tudo, ao nosso povo pelo cari-
nho manifestado. Hoje não parei de receber ligações, 
e-mails e uma série de contatos. Todos queriam pa-
rabenizar o Governador Geraldo Alckmin pela forma 
como se portou e pela capacidade de esclarecer ao 
eleitor brasileiro. Tenho certeza de que Alckmin deu 
um avanço significativo rumo à vitória. 

Parabenizo o povo brasileiro, que pela primeira 
vez pôde assistir a um debate. Até ontem Lula não 
tinha sequer levado em consideração a vontade da 
população de vê-lo dizendo por que quer continuar 
como Presidente da República por mais 4 anos. O re-
sultado do debate vai mostrar que ele não continuará 
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e quem vai ganhar o segundo turno é o Governador 
Geraldo Alckmin. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Conce-

do a palavra ao Sr. Deputado Paes Landim.
DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES LANDIM 

QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
POSTERIORMENTE PUBLICADO. 

O SR. JAMIL MURAD (PCdoB-SP. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, se-
nhoras e senhores telespectadores, em primeiro lugar 
gostaria de tornar pública a minha gratidão aos 77.500 
paulistas que em mim depositaram sua confiança para 
que eu fosse reconduzido à Câmara dos Deputados. 
Fiquei na terceira suplência. No entanto, tenho de 
continuar nossa batalha para garantir o mandato de 
Lula, para garantir que o Brasil continue mudando para 
melhor. O País precisa do nosso Presidente, precisa 
dessas novas forças políticas que têm um projeto de 
mudança nacional.

Cumprimento o Presidente Lula pelo debate de 
ontem, porque S.Exa. foi sereno diante de tanta co-
vardia. Jamais vi um Presidente da República ser tão 
agredido, tão ofendido e tão caluniado! Ele foi agredido 
dessa forma porque é filho do povo, porque é povo, 
porque defende o povo, porque defende o Brasil. Lula 
é nacionalista, defende os interesses nacionais, o de-
senvolvimento, a distribuição de renda e a soberania 
do País. 

Quem agride o Presidente Lula? Geraldo Alck-
min, que foi o chefe da “privataria” no meu Estado, 
São Paulo. Privatizou a companhia de gás; privatizou 
o setor elétrico, inclusive com empréstimo do BNDES, 
com prejuízo para o banco – participou, portanto, do 
apagão; privatizou o BANESPA, banco de desenvol-
vimento com 90 anos de bons serviços prestados ao 
Estado e ao Brasil; privatizou os trechos lucrativos das 
melhores rodovias paulistas, ficando com aqueles tre-
chos em que não havia o interesse da iniciativa priva-
da. Entregou à iniciativa privada os hospitais públicos 
para que os administrasse, com garantia de injeção 
de dinheiro público. Vendeu 49% do capital votante do 
Banco Nossa Caixa. 

Quem foi Alckmin em relação à segurança pú-
blica? Depois de 12 anos de PSDB no Governo de 
São Paulo, deixou 40 milhões de paulistas reféns do 
crime organizado. Ele preferiu proteger seu Secretário 
de Segurança, incompetente e arrogante, a proteger o 
povo. O Governador Cláudio Lembo só concordou em 
manter o Secretário de Segurança sob pressão, por 
causa da campanha de Geraldo Alckmin.

Quem é Geraldo Alckmin na defesa da moralida-
de e da ética? Um falsário. Ele impediu a instalação de 
69 CPIs, que investigariam a corrupção do PSDB em 
São Paulo, com superfaturamento de 70% das obras 
do Rodoanel e superfaturamento na Companhia de Ha-
bitação, e foi denunciado por um membro do PSDB, o 
Sr. Piunti, por incompetência, malversação do dinheiro 
público e violência na FEBEM. O Deputado Afanásio 
Jazadi, do PFL de São Paulo, disse que deixou de 
receber sua mesada, paga pelo Banco Nossa Caixa, 
porque se desentendeu com o Governador Geraldo 
Alckmin. Nada disso foi investigado.

Quem é Geraldo Alckmin para se horrorizar com 
o Valerioduto? É puro jogo de cena! O Valerioduto foi 
inventado e praticado pelo PSDB, por meio do seu 
ex-Presidente Eduardo Azeredo. Fernando Henrique, 
em sua carta ao PSDB, disse que o partido falhou 
quando quis tapar o sol com a peneira, escondendo a 
corrupção de Eduardo Azeredo.

Geraldo Alckmin vai fazer com o povo brasileiro o 
que Fernando Henrique escreveu no jornal O Estado 
de S.Paulo, no dia 1º de janeiro de 2006.

 Vou ler um trecho desse artigo para melhor es-
clarecimento: 

“Será necessário estipular como requisito 
para todas as aposentadorias o mínimo de 65 
anos de idade, sem ressalvas. As outras me-
didas previdenciárias podem, eventualmente, 
respeitar os chamados direitos adquiridos (...). 
As obras de infra-estrutura recairão principal-
mente na iniciativa privada”. 

Com isso, novamente teremos o apagão. 
Tenho muito mais para dizer sobre a atuação 

de Geraldo Alckmin no Estado de São Paulo, mas o 
tempo é escasso. Contudo, é bom que os brasileiros 
de outros Estados saibam que estão vendendo gato 
por lebre, querendo enganar o povo brasileiro. São as 
velhas forças antipovo que querem voltar. Por isso, 
conclamo todos a apoiarem Lula. Para o bem do povo 
brasileiro, para o bem de um país soberano e para o 
desenvolvimento do Brasil, Lula tem de ser reeleito no 
dia 29 de outubro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, an-
tes de mais nada quero parabenizar o Presidente Lula 
pelo desempenho no debate de ontem. Mais uma vez 
o PT e Lula fazem história. 

É a primeira vez no Brasil que um Presidente da 
República vai para um debate político discutir a futura 
presidência do País. Até hoje, todos os outros fugiram. 
O PSDB, que canta de galo, virou galinha, porque no 
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Governo anterior não foi para o debate político como 
deveria fazê-lo. O debate de ontem revelou o mal ca-
ráter do Dr. Geraldo. Aliás, ele diz que aos 19 anos foi 
Vereador, aos 23 foi Prefeito e que é médico. Temos 
de saber quando Geraldo Alckmin trabalhou como mé-
dico, uma vez que, quando era estudante, já estava 
na vida pública.

Por mais que se queira discutir ou criticar Lula 
pelas suas posições, tudo está claro aqui. A propósi-
to, acabou de me anteceder nesta tribuna o Deputado 
Jamil Murad, que fez uma enorme lista do que o PSDB 
privatizou em São Paulo. O PSDB e o PFL são privati-
vistas. Alckmin, na Presidência, vai privatizar, sim. Ele 
não pode enganar o povo brasileiro, dizendo o contrário. 
Aliás, ontem, ele se traiu quando disse: “Vou vender o 
avião.” Geraldo vai privatizar para terceirizar e contra-
tar serviços dos amigos. É isso. É o que dá o lucro. Se 
já viaja de jatinho na campanha eleitoral, vai me dizer 
que na Presidência da República vai viajar de avião 
de carreira? Pare com isso, Dr. Geraldo! Esse tipo de 
afirmação é para enganar otário, aqueles cegos que 
não querem ver a política. 

A propósito, Mário Quintana, grande poeta gaú-
cho, certa vez disse que o pior analfabeto é aquele 
que sabe ler e não lê; e Brecht já definiu o que é o 
analfabeto político. Mas serve também a definição de 
Mário Quintana. Na política, aquele que diz entender 
de política mas que não enxerga o mal-caratismo do 
Dr. Geraldo é um analfabeto na política.

Estamos vendo um debate forçado, falso. Geraldo 
Alckmin, como quer ser chamado, fala em desenvolvi-
mento e critica os juros altos, juros esses que são os 
mais baixos dos últimos 15 anos do País.

Queremos que os juros baixem mais. Porém, no 
Governo do PSDB e do PFL eles chegaram a 54%. Di-
zem que o País está crescendo pouco. Realmente está, 
mas nos 8 anos do PSDB crescia menos ainda. Não 
dá para comparar o Brasil com a Argentina, porque a 
Argentina faliu e mais da metade do povo daquele país 
foi jogado na miséria. Por mais que cresça, ela levará 
50 anos para chegar ao patamar do País.

Procuram fazer um debate falso, não porque não 
se deve falar de ética e de moral, mas porque quem 
quer debater não tem ética nem moral para fazer isso. 
Durante os 8 anos do PSDB, as CPIs na Casa foram 
enterradas. Onde está a Pasta Rosa que tanto interes-
sava aos baianos? Provavelmente, nessa pasta, havia 
uma lista dos financiadores do PSDB.

Cobram a apuração para saber de onde veio o 
dinheiro para a compra do dossiê. Será apurada, sim, 
a origem daquele dinheiro. Agora eu pergunto: e aque-
les políticos do PFL e do PSDB que foram comprados 
pela FEBRABAN e pelo Banco Econômico? Por que 
até hoje isso não se tornou público? Porque Geraldo 
Brindeiro enfiou o processo debaixo do tapete. 

E a lista de Furnas? Fizeram uma lista falsa para 
encobrir a verdadeira, a lista do PSDB e toda a lista 
de Furnas.

Queremos debater idéias de qual país queremos. 
Espero que o povo brasileiro não caia na esparrela do 
PSDB e do PFL, as mesmas famílias, a mesma clas-
se social, que mandam no Brasil há 400 anos, como 
disse Lula ontem. 

É a primeira vez que o País respira um pouco 
de investigação, e eles têm medo da Polícia Federal. 
Já pensaram no Lula mais 4 anos, com a autonomia 
dada à Polícia Federal para investigar? Vai ter tucano 
cantando na cadeia, com absoluta certeza.

Eles têm medo da investigação da Polícia Fe-
deral, justamente o que não temos. Mais da metade 
das operações desenvolvidas agora, que conduziram 
pessoas à cadeia, são para investigar crimes cometi-
dos antes de Lula chegar à Presidência da República. 
É esse o grande temor deles.

Vamos debater ética e moral, mas com quem de-
vemos fazê-lo: a sociedade civil, e não com o PSDB e o 
PFL. Os tucanos não têm moral para debater questão 
ética conosco porque eles não conseguem explicar o 
próprio passado na Presidência da República nem no 
Governo de São Paulo.

O SR. ALBERTO FRAGA (PFL-DF. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o velho PT está de volta. Aquele PT ensandecido, de 
acusações fáceis, está de volta. Estou vendo aqui 
que, diante de uma fragorosa derrota, ontem, no de-
bate, o desespero está batendo à porta dos petistas. 
Assistimos a um debate, graças à democracia, mas vi 
a competência derrotar a arrogância, a sensibilidade 
vencer a desonestidade. 

O que se percebeu ontem? Que o Presidente 
Lula não conhece o Governo dele. Isso é o que deixa 
todos os brasileiros estarrecidos. Acho até – acho não, 
tenho certeza – que o maior inimigo de Lula é o próprio 
PT. Tinha uma eleição ganha e a turma de aloprados, 
como disse o Presidente Lula, mais uma vez enfiou 
os pés pelas mãos. Aliás, os debates, as discussões 
são impressionantes. 

Vi no debate o Alckmin com uma posição firme; o 
Lula, tremendo. Acho que a posição do Alckmin foi até 
equilibrada. Ele poderia, em determinados momentos, 
massacrar o candidato Lula, mas não o fez. Não  o fez 
porque, a meu ver, é um homem educado. Tenho dito 
e repito aqui: se fosse o inverso não teria acontecido 
dessa maneira, porque é assim que procede o PT. Tudo 
o que os petistas dizem passa a ser fato consumado; 
mas o que os outros afirmam é calúnia e difamação. 
Nada contra o PT é dado como prova. Meu Deus, nosso 
País está mergulhado em casos de corrupção! Todos 
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os dias e a qualquer momento surgem novos casos de 
polícia. Mesmo assim, ainda acham que o País vive a 
normalidade.

Fiquei bastante impressionado quando Geraldo 
Alckmin perguntou ao Presidente Lula o que vem acon-
tecendo com os cartões corporativos. Lula não respon-
deu, porque não tinha o que dizer. Os cartões de crédito 
corporativos foram criados pelo Sr. Fernando Henrique 
Cardoso? Foram, mas o objetivo era dar maior celeri-
dade à administração pública; não era para comprar 
vestes íntimas, robes, toalhas chinesas ou tailandesas. 
Ao não mostrar os gastos com seu cartão de crédito, o 
Presidente Lula perdeu uma grande oportunidade de 
provar sua honestidade.

Sr. Presidente, já apresentei 2 requerimentos de 
informação para saber o valor utilizado nesses cartões 
corporativos, mas até agora não obtive resposta. Talvez 
seja o próximo e último escândalo deste Governo, por-
que vamos acabar com ele de uma vez por todas. Talvez 
a mídia consiga descobrir o que foi gasto com esses 
cartões, para mostrar ao povo brasileiro, mais uma vez, 
que não há ética nem moral no Governo Lula. 

Tenho  acompanhado, também com tristeza, a 
posição de cada Deputado petista em defesa de sua 
bandeira, como tenho visto o sofrimento de alguns com-
panheiros do PT, daqueles que são éticos e têm sofrido 
muito com essa situação.

Reafirmo, portanto, o que disse sobre o debate 
de ontem. Lula sempre correu dos debates porque sa-
bia do resultado que nem a mala de quase 1 bilhão de 
reais em publicidade conseguiu esconder. Nem essa 
mala poderosíssima vai conseguir calar a opinião da 
imprensa brasileira. Vejam, mesmo no Nordeste, onde 
liderava, via assistencialismo, aquele que ele combatia 
no passado foi derrotado, e foi a sua maior derrota. 

Preparem-se companheiros, pois é agora que vai 
começar a verdadeira eleição; é agora que Alckmin vai 
mostrar a que veio, um Alckmin firme, sem rodeios, que 
enfrenta o debate e pergunta: “De onde saiu o dinheiro, 
Lula?” Mas o Lula que viajava para o Nordeste de Ae-
rolula não respondeu. Esta pergunta ficou sem respos-
ta: qual a origem do 1 milhão e 750 mil reais? Estamos 
esperando a resposta até agora. Se a Polícia Federal já 
sabe e não pode dizer o que sabe, talvez seja melhor 
perguntar ao Sr. Márcio Thomaz Bastos, o grande mestre 
e maquiador de fatos e resultados. Talvez S.Exa. este-
ja segurando uma informação importante que a Polícia 
Federal poderia revelar ao povo brasileiro.

Vamos à vitória, sim. Agora que a porta foi arromba-
da, não tem mais jeito de segurar todas as mentiras que 
o PT vem contando ao longo de 3 anos e 6 meses.

Muito obrigado. 

O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, parece que alguns Parla-
mentares assistiram a outro programa na televisão. 
O Deputado que me antecedeu, policial militar, é uma 
metralhadora giratória. S.Exa. atira para todos os la-
dos e não consegue perceber que quem foi sereno 
e apresentou programa foi Lula. O outro só fez bater, 
como é de sua praxe. Ele não tem programa. 

O Deputado Jamil Murad disse com toda cla-
reza que o projeto é do PSDB, não é de Alckmin, 
e nele consta: privatizar, privatização, privataria. O 
Sr. Fernando Henrique Cardoso, o grande guru do 
PSDB, em artigo, confirmou que vai privatizar mes-
mo. O processo de privatização já tinha sido instado 
e instaurado pelo Governo do PSDB, governo que o 
Brasil não quer mais de volta, e não o quer com toda 
a razão, porque ele quebrou o País e agora quer co-
locar a culpa de tudo em Lula. Mas foi Lula que ar-
rumou este País. 

Agora PSDB e PFL vêm com esse discurso da 
moralidade. Que moralidade?

É  preciso recordar o que historicamente eles 
fizeram em nosso País. O Presidente Lula apontou 
as Prefeituras onde atuaram os sanguessugas, e a 
maioria delas é do PSDB e PFL. 

O Sr. Geraldo Alckmin não apresentou propos-
tas. Fugiu das perguntas, fez discurso genérico e 
panfletário. Parecia mais um estudante das velhas 
assembléias, com palavras de ordem que não repre-
sentam nada. 

Será que a segurança que ele quer é a que se 
instalou em São Paulo, a dos acordos com o PCC e 
o Comando Vermelho? É isso o que ele quer? E foi 
o próprio Governador Cláudio Lembo que levantou 
essa questão.

É impressionante observar a vontade que muita 
gente tem de que um debate possa mudar a percep-
ção da população sobre um Governo que investe no 
social, na educação e na saúde; os Estados que re-
clamavam tanto da falta de recursos para o Sistema 
Único de Segurança Pública devolveram 40 milhões 
de reais. Não gastaram tudo, porque souberam aplicar 
bem os recursos e pagaram outras contas.

É  um discurso que tenta enganar, que tenta ma-
nipular, mas a população atenta percebeu que Alckmin 
queria um embate, já que debate é para discutir idéias 
e propostas. Para Alckmin foi embate o tempo todo: 
ele bateu, bateu, bateu e não respondeu às questões 
formuladas. O Presidente Lula chamou a atenção vá-
rias vezes: vamos debater programas, vamos debater 
propostas. Mas o adversário não sabe fazer isso. Só 
queria perguntar o tempo todo e não explicou o que 
fez quando governava São Paulo. 
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PSDB e PFL, de forma arrogante e hipócrita, 
continuam tentando manipular e enganar. Não con-
seguirão fazer isso novamente, porque o debate que 
propomos é com a sociedade civil, que não quer nun-
ca mais saber daquele projeto de privataria nem do 
engavetador de CPIs que não investigava nada, pois 
havia um Procurador nomeado para isso. 

Durante o Governo FHC a Polícia Federal não 
fazia investigações. Agora, no Governo Lula, são mais 
de 220 operações a investigar a corrupção, as fraudes 
e a sonegação. É esse o tipo de governo que o povo 
brasileiro quer, não aquele outro que só sabia priva-
tizar e engavetar. Nosso povo não aceita mais isso.

Sr. Presidente, tentaram fazer uma leitura do 
que aconteceu ontem, mas a sociedade brasileira 
está consciente, não aceita o tipo de discurso que 
tenta mostrar algo que não aconteceu. 

Exemplo de competência deu o Presidente Lula 
ao responder as questões e apresentar seu progra-
ma. Arrogância não é sinônimo de competência. Pelo 
contrário, as pessoas incompetentes só sabem fa-
lar com arrogância. Os que são arrogantes, os que 
têm um discurso rancoroso são infelizes e, por isso, 
querem transformar a vida dos outros num mar de 
infelicidade. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Con-

cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Adão 
Pretto.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Como Líder. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, no Município de Sapiranga, na Re-
gião Metropolitana de Porto Alegre, a eleição de 2004 
para Prefeito ainda não chegou ao fim. Naquela elei-
ção houve abuso de poder econômico e coação aos 
trabalhadores do setor calçadista, quando a campa-
nha era feita dentro das empresas com a presença 
dos candidatos.

Após as eleições, o Ministério Público do Municí-
pio entrou com ação de não-diplomação e cassação do 
candidato a Prefeito Joaquim Portal e do Vice-Prefeito 
Fernando Ferreira, do Partido Progressista. Durante 
todo esse tempo eles perderam em todas as fases os 
diversos recursos apresentados, sendo que na última 
o Tribunal Superior Eleitoral cassou o diploma dos dois. 
Agora só falta ser publicado no Diário Oficial para que 
o Sr. Nelson Spolaor, do Partido dos Trabalhadores, 
segundo colocado, assuma a Prefeitura. 

Mas, Sr. Presidente e caros colegas, a lição não 
foi aprendida pelo Prefeito, pois está fazendo um abai-
xo-assinado dentro das empresas do setor calçadista 
para sua permanência no cargo.

Na administração pública demonstra sua incapa-
cidade ao apresentar na Câmara de Vereadores pro-
jetos para a extinção de 6 secretarias e a proibição de 
contratação de serviços de terceiros para a adminis-
tração, além de encaminhar para votação o orçamento 
para o próximo ano.

Por isso, Sr. Presidente, é urgente que o Tribunal 
Superior Eleitoral publique sua decisão para o que o 
Prefeito seja retirado da Prefeitura e cessem as ilega-
lidades e desmandos naquele Município. 

A população, revoltada com tanta ilegalidade e 
desmandos, fará hoje, no final da tarde, um ato público 
contra o Prefeito e em defesa da posse do Sr. Nelson 
Spolaor, do Partido dos Trabalhadores.

Sendo o que tinha para manifestar, solicito a di-
vulgação do meu discurso nos meios de comunicação 
da Casa.

Muito obrigado.
O  SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Edinho Bez.
O  SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
segundo estimativas do Banco Credit Suisse, o Produ-
to Interno Bruto brasileiro deve crescer 3% em 2007, 
enquanto a média de crescimento de países emer-
gentes é de 6%. 

Na avaliação do Credit Suisse, o crescimento 
do País também deverá ficar abaixo das médias la-
tino-americana e mundial. Para 2007, a previsão do 
banco para a expansão mundial é de 4,8%, inferior à 
deste ano, de 5,2%, mas superior à do crescimento 
brasileiro.

Isso quer dizer que o Brasil continuará crescen-
do com taxas bem inferiores à taxa média dos países 
emergentes em 2007. 

Esse quadro deve-se principalmente ao temor 
dos investidores diante dos sucessivos escândalos de 
corrupção no Governo e de tantos outros fatores que 
obstam o crescimento do País.

Segundo projeções, a América Latina deve ter 
expansão média de 3,7%. O líder deverá ser o Pana-
má, com 6,5%, seguido pelo Chile e pelo Peru, ambos 
com 5%. O PIB da Argentina deverá crescer 4,8% e o 
da Venezuela, 4,6%. Os 3% do Brasil só serão maiores 
do que os 2,5% do Equador.

Os demais países emergentes fora da região tam-
bém apresentarão resultados melhores que o Brasil. 
A Rússia deverá crescer 5,8%; a China, 9,7%; a Índia, 
8,5%, a Coréia do Sul, 4,3%; e a Turquia, 3,5%. 

O Brasil continua ocupando as piores colocações 
entre os países emergentes quando se comparam taxas 
de crescimento econômico, juros e exportações.



Outubro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 46313 

O País precisa vencer desafios para ter capacida-
de de crescer de maneira sustentada, como a realização 
de reformas, o aumento dos investimentos públicos e 
a redução do peso das despesas correntes.

Esse crescimento inferior ao resto dos emergen-
tes pode se prolongar se o Governo não promover re-
formas profundas.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que dê ampla 
divulgação a este pronunciamento pelos órgãos de 
comunicação da Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - V.Exa. 

será atendido.
O SR. REINALDO BETÃO (PL-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, há alguns dias o Prefeito de Duque de Caxias, 
Washington Reis, e a Governadora Rosinha Garotinho 
inauguraram a primeira fase do Anel Viário de Cam-
pos Elíseos e as obras de ampliação das instalações 
da fábrica Suzano Petroquímica S.A., localizada no 
mesmo bairro.

O anel viário tem 26 quilômetros, que deverão 
ser concluídos no início do ano, e vai facilitar o esco-
amento da produção das indústrias da região. Na Su-
zano Petroquímica serão investidos US$40 milhões 
para ampliar a produção de 200 mil toneladas/ano de 
resinas de polipropileno para 360 mil toneladas/ano. 
Um excelente crescimento.

O mais importante, Sras. e Srs. Deputados, é que 
a construção do sistema viário de Campos Elíseos é 
a primeira feita na cidade em forma de Parceria Públi-
co-Privada, entre empresários e os Governos Municipal 
e Estadual, e será responsável pela criação de mais 
de 7 mil empregos em Duque de Caxias. 

O trabalho sério e competente do Prefeito Wa-
shington Reis tem feito a diferença na nossa região, e 
a população é a grande beneficiada.

Parabéns, Prefeito!
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para fa-

lar sobre o difícil momento em que se encontra a saú-
de pública no Estado do Rio de Janeiro, sobretudo o 
que vem ocorrendo no Hospital Estadual Adão Pereira 
Nunes, mais conhecido como Hospital de Saracuruna, 
em Duque de Caxias. Aquela unidade sempre foi refe-
rência em todo o Estado, graças à competência e ao 
comprometimento do seu diretor, Dr. Chaves, homem 
de garra, extremamente profissional e preocupado com 
uma saúde pública de qualidade.

Quero deixar bem claro que o fato de o hospital 
estar enfrentando alguns problemas estruturais não 
significa que sua direção é culpada ou negligente. Es-
tou convicto de que a origem de todos esses gargalos 
está diretamente relacionada com o quanto o Governo 

Estadual está valorizando a saúde pública. Em outras 
palavras, a Secretaria Estadual de Saúde precisa dar 
as condições necessárias para o bom funcionamento 
do Hospital de Saracuruna, o que não vem ocorrendo 
há muito tempo. É impossível administrar sem esse 
apoio.

Não é difícil perceber que o referido hospital está 
vivendo uma fase bastante complicada, mas alheia à 
vontade dos seus diretores e funcionários. Atualmen-
te, não há médicos suficientes para atender a uma 
demanda cada vez mais crescente; não há leito para 
todos os pacientes; alguns equipamentos e instrumen-
tos médico-hospitalares estão danificados, o que vem 
comprometendo seriamente a imagem e o atendimento 
do referido hospital. 

Para agravar mais a situação, os funcionários 
terceirizados estão trabalhando insatisfeitos, pois os 
salários foram reduzidos sem nenhuma explicação.

O povo duquecaxiense sabe que o Prefeito Wa-
shington Reis sempre valorizou a saúde pública. Como 
prova disso, será construído o Hospital Municipal Dr. 
Moacyr Rodrigues do Carmo, o primeiro a ter um centro 
para tratamento de queimados na Baixada Fluminen-
se e a oferecer um completo laboratório de análises 
clínicas e centros cirúrgico e obstétrico.

Portanto, Sr. Presidente, faço um apelo ao Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro para que reveja a 
triste situação em que se encontra o Hospital Estadual 
Adão Pereira Nunes, mais conhecido como Hospital 
de Saracuruna. O povo de Duque de Caxias merece 
respeito.

Muito obrigado.
O SR. NATAN DONADON (PMDB-RO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é uma honra ocupar novamente a tribuna 
da Câmara dos Deputados. Nela podemos transmitir 
os nossos pensamentos, fazer reivindicações e, prin-
cipalmente, garantir os direitos dos cidadãos deste 
imenso País.

Antes de tudo, quero agradecer a Deus por ter-
me dado a vitória nas urnas de Rondônia, onde fui 
reeleito ao cargo de Deputado Federal no último dia 
1º de outubro, sendo o quarto Deputado mais bem 
votado do Estado.

Agradeço também a cada um dos rondonienses 
que me deram mais 4 anos de mandato para conti-
nuar trabalhando por Rondônia. Tenham certeza de 
que farei jus ao cargo de Deputado Federal, alocando 
benefícios para todos os Municípios do Estado. Não 
os decepcionarei.

Quero, também, agradecer a minha família – mi-
nha esposa Rosângela, minha filha Rebeca e meu filho 
Natan – e toda a minha equipe de trabalho. São profis-
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sionais incansáveis, que estiveram ao meu lado nesse 
processo eleitoral, transmitindo-me ânimo, coragem, 
entusiasmo para continuar na luta que abracei, em fun-
ção da falta de representatividade política na região do 
Cone Sul de Rondônia, que há mais de 25 anos não 
contava com um Deputado Federal para defender os 
interesses das famílias mais humildes da região.

Sr. Presidente, neste momento, quero, também, 
agradecer, com especial atenção, aos profissionais de 
imprensa do meu Estado, que me apoiaram e levaram 
ao conhecimento da nossa gente as minhas propostas 
de trabalho para o meu próximo mandato. Fica aqui, 
portanto, o meu reconhecimento aos profissionais de 
imprensa pela dedicação na divulgação das minhas 
atividades e trabalhos, visando a uma melhor quali-
dade de vida dos rondonienses.

Não poderia deixar de agradecer também, é 
claro, todas as lideranças políticas rondonienses que 
reconheceram o meu trabalho e hipotecaram o seu 
apoio nesse processo eleitoral. Tenham certeza de que 
não os decepcionarei e continuarei ajudando todos os 
Municípios rondonienses com benefícios, por meio de 
emendas importantes, que transformarão o nosso Es-
tado no melhor da Região Norte do País.

Concluo esta mensagem dizendo que não medi-
rei esforços para continuar alocando recursos federais 
para o meu Estado de Rondônia. Aos rondonienses 
que me reconduziram ao cargo de Deputado Federal 
eu retribuirei com trabalho, muito trabalho.

Meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Pas-

sa-se ao

V - GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jutahy Ju-

nior, Líder do PSDB, a quem a Mesa cumprimenta 
pela reeleição. 

O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Deputado Eduardo Gomes, 
minhas primeiras palavras são de parabéns a V.Exa. 
pela reeleição e de agradecimento ao povo da Bahia 
por me ter reconduzido a esta Casa.

Nesse processo eleitoral, tive a oportunidade 
de presenciar o amadurecimento do eleitorado, que 
se questionou até o último momento em quem vota-
ria. Procurou conhecer o currículo e as propostas dos 
candidatos, inteirou-se sobre o que eles haviam feito 
ao longo da vida, quais eram suas mensagens e o que 
representava para a sociedade aquela eleição.

Estou convencido de que, com essa eleição, es-
tabeleceu-se neste Parlamento uma identidade entre 
o eleitor e o eleito. Ninguém votou sem saber o que 
estava fazendo. As pessoas que se identificam com 

valores éticos, morais e de trabalho votaram em can-
didatos que se mostraram dessa mesma forma, e as 
pessoas que não têm esses valores como essenciais 
votaram em outro tipo de candidato.

Assim é o Parlamento: aqui se encontram repre-
sentações de todos os valores, conceitos e de todas as 
maneiras de ser. Tenho certeza de que a próxima com-
posição do Parlamento será extremamente legitimada 
em virtude do acompanhamento feito nessa eleição.

Todos nós, que participamos da campanha elei-
toral de 2006, tivemos necessidade de fazer campanha 
corpo a corpo, o que foi algo extremamente positivo. O 
candidato que não foi às feiras, ao comércio, aos sho-
ppings, que não participou de caminhadas, visitou bair-
ros, ou seja, que não teve contato direto com o eleitor, 
não conseguiu chegar vitorioso ao final do processo 
de eleição. Essa foi a eleição mais pessoal que existiu. 
Houve necessidade de cumprimentar, olhar nos olhos 
do eleitor, falar do trabalho que estava realizando e o 
objetivo da candidatura. 

Diante de tudo isso, só tenho a agradecer ao povo 
da Bahia, que me deu 147.193 votos, os quais me re-
conduziram à Câmara Federal. Além disso, todos nós 
do PSDB ficamos extremamente felizes com o resulta-
do do primeiro turno das eleições para Presidente da 
República. 

Faço um parêntese antes de entrar nesse tema 
para agradecer ao nosso candidato a Senador, Antônio 
Imbassahy, que fez uma campanha modesta, sem estar 
acoplada a algum candidato a Governador. 

Sabemos, todos os que participam do processo 
eleitoral, que o candidato a Senador que não está ligado 
a um candidato a Governador tem grandes dificuldades. 
Nós, da Bahia, desejávamos ter candidato próprio do 
PSDB ao Governo do Estado, mas atendemos a pedido 
pessoal do candidato a Presidente, Geraldo Alckmin, e 
não lançamos candidato a Governador. Fizemos esse 
sacrifício em função do interesse de servir à causa 
maior, a nacional. 

Diante dessa realidade, Antônio Imbassahy fez sua 
campanha visitando mais de 150 Municípios, e S.Exa. 
conseguiu mais de 1 milhão de votos para sua candi-
datura ao Senado Federal. Mais do que a quantidade 
de votos, foi dada a Antônio Imbassahy a convicção de 
que sua maior e melhor vitória foi a liberdade e a pos-
sibilidade de fazer sua agenda, seu discurso, visitar os 
Municípios da Bahia de forma nova, diferente. 

Foi um passo adiante em relação a sua história, 
extremamente positivo no campo administrativo. Imbas-
sahy sempre foi avaliado como um grande administrador 
– foi, inclusive, um grande Prefeito em Salvador –, mas 
tinha dificuldade no campo político, por estar atrelado a 
um esquema conservador, retrógrado e oligárquico.
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Diante de tudo isso, estamos imensamente feli-
zes com a minha eleição, com a votação de Antônio 
Imbassahy e com a chegada ao segundo turno do 
nosso candidato Geraldo Alckmin.

Era extremamente necessário para o Brasil que 
isso ocorresse. Os fatos demonstraram que a candi-
datura de Geraldo Alckmin conseguiu se galvanizar, 
dentro desse processo eleitoral, crescendo paulatina-
mente em todos os momentos, sempre rumo à vitória. 
Ele desejou buscar por etapas esse processo. Cresceu 
de forma avassaladora no Sul do País, no Rio Grande 
do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, com uma vi-
tória brilhante nesses Estados. 

Acrescentamos ainda a imensa satisfação de ver-
mos nossa companheira Yeda Crusius em primeiro lugar 
nas pesquisas. Com fé em Deus, o eleitorado do Rio 
Grande do Sul a conduzirá ao Governo do Estado.

Tivemos apoios importantes, como a do Senador 
Leonel Pavan, candidato a Vice-Governador de San-
ta Catarina, além de uma aliança muito poderosa no 
Paraná. Diante disso, também cresceu a candidatura 
de Geraldo Alckmin no oeste do Brasil, com apoios 
extremamente significativos. 

E houve uma vitória extraordinária em São Pau-
lo: a de José Serra, no primeiro turno, que é históri-
ca. Pela primeira vez nesse Estado, nas eleições que 
têm o instituto de 2 turnos, um candidato se elegeu no 
primeiro turno. E onde  Geraldo Alckmin é tão conhe-
cido quanto Lula, que é em São Paulo, ganhou com 
a diferença de 4 milhões de votos. Em qual Estado 
ambos são conhecidos? Em qual Estado os 2 candi-
datos fizeram política a vida inteira? Em qual Estado 
a população pode avaliar, com conhecimento pleno, 
a história dos candidatos e seu momento político? In-
discutivelmente, São Paulo. 

O Presidente Lula já foi candidato a Governador 
de São Paulo e, várias vezes, a Presidente da Repúbli-
ca. Portanto, em razão das eleições de que participou, 
é conhecido por 100% do eleitorado de São Paulo; o 
mesmo podemos dizer em relação ao Governador 
Geraldo Alckmin. E qual foi o resultado das eleições, 
em São Paulo, onde os 2 são conhecidos por 100% 
da população? Geraldo Alckmin obteve 4 milhões de 
votos a mais do que o Presidente Lula – repito.

Ou seja, no berço político de ambos, no ambiente 
em que os 2 candidatos têm capacidade de externar 
com clareza e amplitude tudo o que fizeram ao longo 
da vida, inclusive os projetos para o futuro, constata-se 
a vitória de Geraldo Alckmin, cuja candidatura também 
cresceu em Minas Gerais.

E quanto a esse crescimento, parabenizo o Go-
vernador Aécio Neves, do nosso partido, o PSDB, 
reeleito com extraordinária votação: 77% dos votos 

válidos. O apoio do Aécio Neves foi extremamente 
significativo para chegarmos ao segundo turno. Ini-
cialmente, a candidatura de Geraldo Alckmin tinha, 
percentualmente, pouco apoio em Minas Gerais, mas 
a ação política do PSDB – que crescerá ainda mais 
– fez com que nosso candidato chegasse a 40% dos 
votos válidos naquele Estado. 

Os resultados da eleição em São Paulo, em Mi-
nas Gerais, nos Estados do Sul e do Centro-Oeste do 
Brasil fizeram com que a candidatura de Alckmin che-
gasse ao segundo turno.

Hoje Geraldo Alckmin está no segundo turno. 
Um dia depois do debate entre os candidatos promo-
vido pela TV Bandeirantes, quero registrar o deses-
pero dos companheiros do PT com a performance do 
Presidente Lula. Para cá vieram os Deputados do PT 
com um discurso bem ensaiado, para tentar desfazer 
a imagem que milhões de brasileiros tiveram: de um 
lado, um candidato seguro, com propostas, convicção 
e ética, mostrando o que fez na vida e o que vai fazer 
pelo Brasil; de outro, um Presidente da República que 
saiu menor daquele embate e que, embora tenha che-
gado de forma arrogante, fazendo piadas e brincadei-
ras, logo no início passou a agir como alguém atônito 
e sem capacidade de reagir diante dos fatos que lhe 
foram apresentados. Mostrou-se um candidato sem 
foco, que não tinha conhecimento – o que é surpreen-
dente, Deputados Arnaldo Madeira, Julio Semeghini e 
Sebastião Madeira, vitoriosos na última eleição – das 
ações de seu próprio Governo.

Reitero que o Presidente Lula não conseguiu ar-
ticular qualquer proposta para o futuro, além de não 
ter condições de responder questões básicas sobre 
a ação de seu Governo. A população ficou perplexa 
diante de um Presidente que não tem condições de 
apresentar um projeto para o futuro. Todas as grandes 
obras citadas pelo Presidente Lula como realizações 
de seu Governo, contraditoriamente, foram anunciadas 
para o início do próximo Governo – aliás, Governo que 
não será o dele. Ou seja, as refinarias de Pernambuco 
serão construídas no próximo período; assim como o 
pólo petroquímico do Rio de Janeiro e os investimentos 
na infra-estrutura. Mas do seu Governo, o Presidente 
Lula não conseguiu apresentar qualquer dado concre-
to. É extraordinário!

Mas será que o Presidente não tem algo a apre-
sentar? É óbvio que tem. Mas é fato que nada conseguiu 
dizer. Conseguiu, sim, desarticular-se completamente, 
mostrar-se nervoso diante da câmera, olhando apenas 
para o seu adversário. O Presidente não conseguia 
falar com a população, muito ao contrário do que fez 
o nosso candidato, que, de forma firme, apresentava 
cada proposta e revelava conhecimento específico 
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de cada região, falando diretamente aos Estados, em 
especial ao Amazonas. Mostrou ainda a importância 
da Zona Franca de Manaus e a necessidade de recu-
peração imediata do Hospital Sarah Kubitschek em 
Belém do Pará. Assim o fez também quanto à neces-
sidade da recuperação das estradas do Maranhão, 
quando denunciou a forma como foi levada a cabo a 
Operação Tapa-Buracos, principalmente na Bahia, ou 
seja, de forma irresponsável, onde bastou a primeira 
chuva para destruir os remendos. E tudo isso foi apre-
sentado ontem.

É natural que o PT demonstre hoje no Parlamen-
to brasileiro preocupação e desespero em alguns as-
pectos, tentando fazer com que a população caia de 
novo no velho truque da Oposição – como fizeram na 
eleição passada –, um ato verdadeiramente crimino-
so, quando afixaram em todo o País um panfleto da 
CUT dizendo que aqui tinha sido votada a extinção do 
décimo terceiro salário, das férias e da licença-mater-
nidade, o que nunca existiu. 

Mas, desta vez, estamos atentos e atuantes, 
porque na eleição passada ceifaram pelo menos 20 
mandatos da base de apoio do PSDB e do Governo 
Fernando Henrique. Estão tentando utilizar a mesma 
técnica, a mesma estratégia, ou seja, repetindo men-
tiras, a fim de intimidar o eleitorado que caminha para 
votar em Geraldo Alckmin.

Trata-se da repetição mentirosa e irresponsável 
de que Geraldo Alckmin, na condição de Presidente, vai 
privatizar a Caixa Econômica Federal, os Correios e a 
Petrobras. É uma mentira deslavada, sem fundamento, 
que, no entanto, eles vão repetir, independentemente 
das afirmações do nosso candidato no debate de on-
tem. Não se iluda, Deputado Julio Semeghini: eles vão 
repetir, durante toda a campanha, essas mentiras.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Julio Se-
meghini.

O Sr. Julio Semeghini - Deputado Jutahy Ju-
nior, meu Líder, quero parabenizá-lo pela sua vitória, 
honra de toda a bancada do PSDB. Conhecemos as 
dificuldades das eleições na Bahia e a importância de 
V.Exa. na luta pelo nosso candidato Geraldo Alckmin. 
De forma muito breve, manifesto a indignação que 
não é somente minha, mas também da minha família, 
dos meus amigos e de toda a população do Estado de 
São Paulo diante dessa história de privatizações que 
o Governador Geraldo Alckmin desmentiu no debate 
de ontem. Diziam alguns que ele pretendia privatizar o 
Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os Cor-
reios. Todos ficamos indignados com essas mentiras. 
Não é possível aceitá-las. É necessário acabar com 
isso. O PSDB precisa tomar providências diante das 
afirmações feitas pelo próprio Presidente Lula. Quem é 

o Presidente Lula!? O Presidente deveria se preocupar 
em organizar seu partido, pois o PT escreve uma coisa 
e S.Exa. faz outra. E também fez diferente, contrarian-
do sua história política, quando assumiu a Presidência 
da República. E S.Exa. mesmo disse, quando ouviu 
críticas ao programa de seu Governo, que faria o que 
quisesse porque o Governo era seu. Agora, quer en-
volver-se na proposta de Governo de Geraldo Alckmin, 
programa que estamos criando. Em verdade, quere-
mos fortalecer os Correios e dar ao Banco do Brasil o 
apoio necessário para que a instituição atue em favor 
da agricultura e do agronegócio neste País, agregando 
valor e fazendo chegar idêntico apoio às pequenas e 
microempresas em todos os Estados. Quero parabe-
nizar V.Exa. pelo discurso que faz. Nós, do Estado de 
São Paulo, e todos os brasileiros nunca vamos aceitar 
que qualquer Parlamentar venha a esta tribuna reper-
cutir a mentira dita pelo Presidente da República – o 
nosso Presidente – e pelo partido de S.Exa. ao falar 
sobre as privatizações. Sobre o PSDB, falamos nós. 
Sobre a campanha do ex-Governador Geraldo Alckmin, 
falam os correligionários. E sobre o nosso partido, fala 
V.Exa., Líder Jutahy Junior, que nos representa muito 
bem, principalmente quando esclarece essa mentira 
deslavada que querem novamente pregar ao povo bra-
sileiro. Muito obrigado. Parabéns, Líder!

O SR. JUTAHY JUNIOR - Muito obrigado, Depu-
tado Julio Semeghini. 

Mais uma vez, parabenizo V.Exa. e o Deputado 
Sebastião Madeira pela reeleição.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Sebas-
tião Madeira.

O Sr. Sebastião Madeira - Líder Jutahy Junior, 
também quero parabenizar V.Exa pela brilhante vitó-
ria, assim como foi bela a vitória do companheiro João 
Almeida, também do PSDB da Bahia. Felicito ainda 
V.Exa. pelo pronunciamento. Ontem assistimos a um 
Presidente candidato à reeleição que achava que nin-
guém poderia questioná-lo, colocá-lo contra a parede, 
mostrar-lhe a verdade ou fazer-lhe perguntas como 
aquela feita pelo nosso candidato: “De onde veio o di-
nheiro sujo para comprar o dossiê?” Ali ele começou a 
se sentir acuado. Tanto que, quando o nosso candidato 
lhe perguntou por que não recuperou as estradas do 
Brasil, ele desandou a falar em aeroporto. A qualquer 
pergunta que lhe era feita, ele respondia o que não 
tinha nada a ver. O Presidente Lula, para completar 
a sua obra, está tentando dar oxigênio para uma das 
mais cruéis oligarquias do Brasil, a do Maranhão. O seu 
partido apóia ostensivamente um candidato do PDT. 
E ele, traindo seu próprio partido no Maranhão, está 
apoiando a candidata do PFL, que, por sua vez, trai o 
seu partido e a aliança que o partido está fazendo em 
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âmbito nacional. Então, o Presidente Lula, depois de 
tanta luta – luta sindical, luta para chegar à Presidência 
– , chega ao fim do seu mandato de maneira melancó-
lica, mostrando que o seu compromisso é com o atraso 
e não com o progresso e o futuro. Muito obrigado.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Deputado Sebastião 
Madeira, solidarizo-me com o povo do Maranhão e te-
nho plena convicção de que conseguirá a vitória. Só 
falta o Maranhão, Deputado Madeira.

Em relação ao Nordeste, vou me referir a algo 
que está muito presente na vida das pessoas simples 
e humildes: o Bolsa-Família. Ontem, o Governador 
Geraldo Alckmin, de forma firme, manifestou-se em 
defesa desse programa, legado do Governo Fernando 
Henrique Cardoso.

Ontem, o Presidente Lula disse que a única coi-
sa boa que o Presidente Fernando Henrique fez foi o 
Cartão Corporativo, mas se esqueceu de dizer que o 
Bolsa-Família hoje existente é a junção de todos os 
programas de proteção social criados pelo Governo 
Fernando Henrique Cardoso. Será que as pessoas 
não se lembram do Bolsa-Escola? Se os pais colo-
cassem o filho na escola, receberiam uma gratificação. 
Isso promoveria a ascensão social por intermédio da 
educação. 

Será que as pessoas não se lembram – o Nor-
deste, o Centro-Oeste, o Norte, enfim, o Brasil inteiro 
– do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 
PETI, do Governo Fernando Henrique Cardoso? Não 
se lembram do Vale-Gás, do Bolsa-Alimentação, da 
Era José Serra no Ministério da Saúde? 

Ontem, nosso candidato, o Presidente Geraldo 
Alckmin – já o chamo de Presidente porque tenho plena 
convicção da sua vitória – perguntou se alguém sabia 
o nome do atual Ministro da Saúde. Eu não sei. Desde 
ontem tento me lembrar do nome desse Ministro e não 
consigo. Solicito que alguém me informe rapidamente 
o nome do Ministro da Saúde. Estou ficando desespe-
rado porque não encontro ninguém que saiba quem 
S.Exa. é. E o pior: se perguntarem ao Presidente Lula 
o nome de todos os 34 Ministros, tenho absoluta cer-
teza de que não saberá dizer.

Se o Líder do PSDB e praticamente todos os Par-
lamentares presentes, exceto aqueles que freqüentam 
o gabinete do Ministro, não sabem quem é o Ministro 
da Saúde, imaginem como é a política de saúde do 
Governo Lula. O gestor de uma das principais Pastas, 
no Governo Fernando Henrique, era um símbolo de 
eficiência e considerado um grande Ministro da Saúde, 
e por isso foi eleito Prefeito de São Paulo, Governador 
de São Paulo, já tendo sido Senador. Hoje ninguém 
sabe quem é o Ministro da Saúde.

Todos esses programas existentes transformaram-
se no Bolsa-Família. Mas o que é o Bolsa-Família? É 
a junção do PETI, do Vale-Gás, do Bolsa-Escola, do 
Bolsa-Alimentação. O Presidente Geraldo Alckmin vai 
retirar esse programa, fruto do Governo do PSDB?

A soma de recursos da Lei Orgânica da Assistên-
cia Social era proposta que eu tive o privilégio de fazer 
com o Ministro do Bem-Estar Social do Governo Itamar 
Franco, colega que era do então Ministro da Fazenda 
Fernando Henrique Cardoso. A LOAS paga 1 salário 
mínimo às pessoas acima de 65 anos de idade e aos 
portadores de necessidades especiais. 

Hoje, no Brasil, 2,3 milhões de brasileiros não 
estão em situação de indigência por causa desse pro-
grama, e quem começou a pagá-lo foi o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, na época da atual Se-
nadora Lúcia Vânia, que era a responsável por esse 
setor social no Governo Fernando Henrique Cardoso. 
A LOAS, o pagamento a idosos e a portadores de ne-
cessidades especiais, a rede de proteção social são 
de um Governo que tem orgulho de sua história.

Temos de olhar para o futuro. Queremos um Go-
verno que tenha a capacidade de formar uma equipe, 
de fazer uma proposta ao País, de fazer com que cada 
escolhido inspire confiança. 

O Presidente Lula teve diversas oportunidades 
de constituir suas equipes – e tenho de dizer “suas 
equipes” porque a cada hora parte de sua equipe é 
defenestrada do Governo por acusações não da Opo-
sição, mas do Ministério Público. Waldomiro Diniz saiu 
do Governo. Quem o tirou? Foi a Oposição? Foram os 
fatos gravíssimos que aconteceram.

José Dirceu, Palocci, Gushiken, todos foram indi-
ciados pelo Procurador-Geral da República. Eles tinham 
condições de fazer um bom trabalho, quem sabe, mas 
foram enquadrados por crimes de responsabilidade e 
estão sujeitos a processos penais. 

Quando se imaginava que tudo isso seria um 
aprendizado para o PT – a população tinha dado uma 
nova chance a esse partido diante do mensalão, da 
compra de votos, de todo o esquema aqui montado 
– , que tudo estava superado, veio a notícia da exis-
tência de 1 milhão e 700 mil reais para a compra de 
um fajuto dossiê, na tentativa de interferir no processo 
eleitoral de São Paulo. Foi esse fato e a ausência do 
Presidente Lula no debate no primeiro turno que nos 
conduziram ao segundo turno. 

Geraldo Alckmin continuava caminhando, lutando. 
A população percebeu que o PT não tinha aprendido. 
A história do PT foi suficiente para eles perceberem 
que o aparelhamento do Estado, o companheirismo, 
a ação entre amigos e aquela patota estava presente 
e poderia perdurar no futuro Governo Lula. 
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O povo brasileiro, no dia 1º de outubro, disse “sim” 
para a decência, para a esperança de um Governo que 
gere emprego e promova o desenvolvimento, que não 
permita que o País continue no último lugar da fila do 
crescimento dos países emergentes. 

A grande preocupação do brasileiro é com a 
geração de emprego. Que a nova geração tenha es-
perança e confiança no futuro. Somos da última gera-
ção que teve a convicção de que o estudo, o preparo 
e a vontade de trabalhar levariam à ascensão social e 
econômica, porque o emprego era uma possibilidade 
para todos. Agora, enfrentaremos, por anos e anos, a 
falta de crescimento. 

Tivemos uma oportunidade histórica nos últimos 
anos. Houve crescimento no mundo inteiro. Havia uma 
janela de oportunidades extraordinárias para o Brasil, 
mas manteve-se uma política econômica com dose 
excessiva de juros, de câmbio baixo, de impostos al-
tíssimos, de aumento da carga tributária. Tudo isso não 
permitiu que o Brasil crescesse como nossos vizinhos 
na América do Sul e na América Latina e como os pa-
íses emergentes. 

Sr. Presidente, Deputado Eduardo Gomes, no-
bres companheiros, quero saudar o Deputado Júlio 
Redecker, que teve uma brilhante vitória no Rio Gran-
de do Sul, com o PSDB vitorioso para o Governo da-
quele Estado.

Por tudo isso confio na vitória e sei que, no dia 
29 de outubro, o PSDB e Geraldo Alckmin chegarão 
à Presidência da República.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Sebastião Madeira, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB-MA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, esta eleição, cujo primeiro turno se 
realizou dia 1º, trouxe no Estado do Maranhão um re-
sultado que o Brasil não esperava. 

Talvez tenha sido a eleição em que os institutos 
de pesquisa mais erraram. No Maranhão, foi um hor-
ror. Na semana da eleição, as pesquisas mostravam 
que a candidata do PFL teria quase 70% de votos, 
ganhando de todos os outros candidatos por larga 
margem. Sabíamos que não era verdade, porque es-
távamos percorrendo o Estado e conversando com 
o povo. Mas era difícil convencer as pessoas de que 
não era verdade. Elas diziam: “Ela vai ganhar, olhem 
as pesquisas”. 

Quando veio a eleição, o resultado mostrou que 
os institutos de pesquisa no Brasil realmente usam 
metodologia muito falha ou então há patifaria nas pes-
quisas. Uma candidata com expectativa de 70% dos 
votos válidos terminar a eleição com 47% é estranho. 

Os outros candidatos juntos somaram 52% dos votos 
válidos. Ou os institutos estão errando muito e têm de 
contratar especialistas para melhorar ou há muita pati-
faria nas pesquisas.

No Maranhão, ocorre grande onda de mudanças. 
De forma inédita, o PT e o PSB lutam para eleger Lula 
Presidente e o PSDB luta para eleger Geraldo Alckmin. 
Contudo, há um ponto de interseção: a luta para eleger 
Jackson Lago Governador. O Instituto Toledo e Asso-
ciados, aliás, o único que acertou no primeiro turno, já 
saiu com pesquisa em que Jackson Lago já tem 51,9% 
e Roseana, cerca de 48%.

Tudo indica que desta vez vamos mudar a política 
no Maranhão. Lá, o PSDB teve um desempenho muito 
bom, com a eleição de 9 Deputados Estaduais, dos 42 
da Assembléia. Entre os 10 mais votados para a Assem-
bléia Legislativa do Maranhão, 7 são do PSDB. Elegemos 
uma bancada de 4 Deputados Federais, inclusive com o 
mais votado, o nosso companheiro Roberto Rocha, que 
já foi Deputado por 2 mandatos. Em 2002, foi candidato 
a Governador, mas não foi bem-sucedido. Agora volta 
com extraordinária votação. Tivemos também o terceiro 
Deputado Estadual mais votado, Carlos Brandão. Eu fui 
o terceiro Deputado Federal mais votado, e o Pinto da 
Itamaraty, um jovem ligado a movimentos culturais, prin-
cipalmente ao reggae, que é um ritmo jamaicano, mas 
no Maranhão é absoluto, foi eleito com 90 mil votos. 

E agora, no segundo turno, será a luta pela mu-
dança no Maranhão, a luta para eleger Jackson Lago. 
Vários grupos políticos, sem nacionalizar a campanha, 
estão lutando para eleger Jackson Lago. Só lamento 
que o Presidente Lula, na contramão da mudança no 
Maranhão, tenha preferido apoiar a candidata do PFL, 
traindo seu próprio partido no Estado. E ela, por sua 
vez, trai seu partido em âmbito nacional. Então, é uma 
união de traidores. 

Voltando à política nacional, o que vimos ontem 
foi um extraordinário momento da política brasileira e 
da história do País, quando 2 candidatos no segun-
do turno, sem muitas amarras, puderam francamente 
confrontar-se, enfrentar-se. E nesse confronto nós não 
temos a menor dúvida de que Geraldo Alckmin se saiu 
melhor. Saiu-se melhor porque é mais preparado; saiu-
se melhor porque tem história, tem ética; saiu-se me-
lhor porque é um extraordinário administrador; saiu-se 
melhor porque estuda e conhece mais os problemas e 
as soluções para o Brasil.

Fazemos um apelo para que o PT largue, deixe, 
abandone essa linha da mentira, do terrorismo quando 
diz que o Sr. Geraldo Alckmin, Presidente do Brasil, vai 
fazer algo que em nenhum momento houve intenção de 
fazer, como a privatização da Petrobras, dos Correios 
e Telégrafos, do Banco do Brasil.



Outubro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 46319 

Ontem, no debate, o candidato Geraldo Alckmin, 
do nosso partido, o PSDB, pegou seu programa de 
governo, mostrou ao candidato Lula e disse-lhe: “Diga-
me aqui em uma única linha um único ponto que diga 
isso”. É mentira, é empulhação para tentar ganhar a 
eleição. Antes achavam, o PT e o Presidente Lula, que 
era um passeio, que já estavam eleitos. Depois do su-
foco, viram que o jogo está zerado. 

Ontem, com o debate, nós avançamos. Geraldo 
Alckmin mostrou-se muito mais preparado, extraordi-
nariamente sereno para o embate, para dirigir o Brasil 
e para conquistar a confiança do povo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Conce-

do a palavra ao nobre Deputado Antonio Carlos Ma-
galhães Neto, para uma Comunicação de Liderança, 
pelo PFL. S.Exa. dispõe de 8 minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(PFL-BA. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, congratulo-me 
com todos os colegas que conseguiram lograr êxito 
nesta eleição, renovando seus mandatos e tendo opor-
tunidade de trabalhar por mais 4 anos no Parlamento 
como representantes da população do Brasil.

Aproveito esta oportunidade para fazer algumas 
reflexões sobre a disputa presidencial que confronta, de 
um lado, o atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, 
e, de outro lado, seu oponente, Geraldo Alckmin. 

O desejo do PT, no início desta campanha, e o 
desejo do próprio Presidente Lula era generalizar ne-
gativamente todos os políticos. Pretendia o PT igualar 
todos dizendo que, neste País, não havia homens de 
bem, decentes e que os vícios da política alcançavam 
todos os partidos de forma indistinta. Ora, a campanha 
no primeiro turno, que se encerrou, foi suficiente para 
mostrar ao Brasil as grandes diferenças entre Geraldo 
Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva. 

É verdade que muitos brasileiros não conheciam 
Geraldo Alckmin antes de ele ter oportunidade de apre-
sentar suas propostas, idéias e história de trabalho no 
programa eleitoral. Venho, por exemplo, de um Estado 
do Nordeste, a Bahia, onde a maioria da população 
não fazia a menor idéia de quem era Geraldo Alckmin. 
Mas, já no primeiro turno, com o programa eleitoral, os 
brasileiros começaram a distinguir os projetos para o 
futuro do País e a ver com clareza as diferenças en-
tre o atual Presidente da República e o candidato do 
PSDB e do PFL, Geraldo Alckmin. 

Mas é claro que nosso País não tinha tido opor-
tunidade de confrontar os 2 candidatos, porque o Pre-
sidente Lula fugiu de todos os debates promovidos 
no primeiro turno. S.Exa. simplesmente se recusou a 
comparecer a vários deles na disputa que resultou no 

segundo turno ocorrido no dia 1º de outubro. Mas on-
tem não tinha jeito, S.Exa. não tinha como fugir, teve 
de comparecer. 

Se ainda existiam dúvidas para os cidadãos do 
Brasil sobre as diferenças entre Lula e Alckmin, certa-
mente foram afastadas ontem, quando mostradas de 
forma contundente. Tínhamos, de um lado, um Presi-
dente arrogante, prepotente, desrespeitoso, de salto 
alto, acreditando-se o dono do mundo, para não dizer 
do Brasil, porque ser o dono do Brasil seria insuficien-
te, Deputado Fernando Gabeira, Deputado Machado, 
Deputado Félix Mendonça; um Presidente inseguro, 
escapista; um Presidente nervoso, que não conseguiu 
se controlar; um Presidente absolutamente humilhado, 
no bom sentido, pela competência e qualidade do seu 
oponente, o candidato Geraldo Alckmin, que teve uma 
postura serena, educada, equilibrada – mostrou-se 
conhecedor dos principais desafios do Brasil; foi firme 
com as questões de natureza moral e ética, aliás, so-
bre as quais o Presidente da República simplesmente 
não teve como levar o debate adiante. 

A primeira pergunta feita por Geraldo Alckmin te-
ria sido feita por qualquer brasileiro decente: “De onde 
vieram 1,7 milhões de reais destinados para a com-
pra do dossiê falso?” Ora, o Presidente não precisava 
mandar a Polícia Federal investigar como devia ter 
feito, pois era sua função como Presidente estadista, 
assim como não precisava mandar a Controladoria-
Geral da União e tantos outros órgãos de Governo. 
Bastava chamar os seus amigos, o seu churrasqueiro, 
o seu segurança, a sua secretária ou o Presidente de 
seu partido. Bastava perguntar a todas essas pessoas 
que desfrutam de sua intimidade e confiança pessoal 
de onde veio o dinheiro, pois 1,7 milhões de reais não 
nascem em árvore. 

Estamos falando de uma quantia significativa. Ga-
ranto que a maioria da população brasileira nunca viu 
de perto essa quantia. Mas o Presidente Lula simples-
mente não respondeu porque teve participação, sim, 
nesse episódio. O Presidente e seu partido, a priori, 
seriam os principais beneficiários, mas como não deu 
certo, foram os principais prejudicados. 

Ficou claro que ele não tinha como responder por 
que tantos Ministros se envolveram nos casos do va-
lerioduto, dos sanguessugas, dos vampiros, em todos 
os principais escândalos de corrupção que assolaram 
o País nos últimos anos.

Mas, além de não conseguir enfrentar a discus-
são de natureza moral e ética, também não conseguiu 
enfrentar o debate sobre o futuro do Brasil, sobre a 
área social. O que fez e o que faz o PT? Simplesmen-
te tenta disseminar mentiras. Está fazendo o chamado 
terrorismo eleitoral. Quer incutir o medo na cabeça das 
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pessoas, quando diz, por exemplo, que o candidato 
Geraldo Alckmin vai acabar com o Bolsa-Família. É 
mentira, ate porque foi o PFL que criou esse pro-
grama com o Fundo de Combate à Pobreza. Nosso 
partido faz parte da aliança nacional com o PSDB. 
Não aceitaria que o Bolsa-Família acabasse. Ge-
raldo Alckmin tem o compromisso, pelo contrário, 
de combater a corrupção para sobrar mais dinheiro 
para ampliar esse programa.

O terrorismo do PT não parou por aí. Disse que 
Geraldo Alckmin iria privatizar importantes empre-
sas deste País. Outra mentira. Tentaram espalhar 
pelos 4 cantos do Brasil que a Caixa Econômica, o 
Banco do Brasil, os Correios, o Banco do Nordeste 
e outras empresas seriam privatizadas. Até a Pe-
trobras. Não é verdade. Geraldo Alckmin, ontem, 
pôde de forma contundente mostrar que o PT está 
mentindo e cometendo terrorismo eleitoral.

Na Bahia, o PT mente também. Está dizendo 
que se Geraldo Alckmin for eleito não vai ajudar 
nosso Estado. Vai perseguir a Bahia porque o povo 
baiano elegeu um candidato do PT a Governador.

Pois aqui está o compromisso deste Deputado 
do PFL de ser o principal defensor das causas do 
Estado baiano com o próximo Presidente, Geraldo 
Alckmin. Ao contrário do que fez Lula, perseguin-
do Paulo Souto, nosso Governador, discriminando 
nosso Estado ao não liberar recursos, faremos di-
ferente. Geraldo Alckmin vai ser Presidente e vai 
ajudar a Bahia, vai liberar recursos para o Governo 
baiano; vai ajudar nosso Estado a se desenvolver 
porque tem compromissos com a Bahia e com o 
Nordeste. 

Nós, do PFL, estaremos na linha de frente dos 
que vão lutar pelo futuro da Bahia, com recursos fe-
derais, não interessando a quem isso possa ajudar, 
porque acima de qualquer governo e partido está o 
interesse da Bahia, dos baianos e do Brasil. 

Por isso, Sr. Presidente, mais do que nunca, 
estou animado, tenho confiança, tenho fé de que 
cada vez mais a população do Brasil conscientiza-
se de que não há 2 opções. Há apenas uma única 
opção: eleger Geraldo Alckmin Presidente, para ter-
mos um grande governante e um Brasil cujo futuro 
seja marcado pelo crescimento e pelo progresso e, 
acima de tudo, pela honradez, pela dignidade, pela 
retomada de valores imprescindíveis da nossa socie-
dade, como moral, ética, correção, transparência na 
vida pública. Valores que só serão garantidos com 
Geraldo Alckmin na Presidência da República. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Gabeira, 

para uma Comunicação de Liderança, pelo PV. S.Exa. 
dispõe de até 3 minutos.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PV-RJ. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, apesar das advertências da comuni-
dade internacional, dos países ocidentais e de alguns 
vizinhos, como Japão, Coréia do Sul e China, a Coréia 
do Norte realizou hoje teste nuclear, explosão nuclear 
subterrânea, contrariando também a posição do Brasil, 
que lançou na semana passada uma advertência. 

Hoje, o Itamaraty protesta contra essa explosão. 
O Partido Verde quer se integrar nesse protesto e pede 
ao Parlamento brasileiro que se associe a essa posi-
ção, uma vez que a nota do Ministério das Relações 
Exteriores expressa, neste momento, a postura ade-
quada dos brasileiros que estão confiantes na possi-
bilidade de mantermos o Tratado de Não-Proliferação 
de Armas Nucleares.

Leio a nota, que aprovo integralmente:

“O Governo brasileiro condena veemen-
temente o teste nuclear que a República De-
mocrática e Popular da Coréia anunciou haver 
realizado. A decisão contrapõe-se à Declara-
ção Presidencial sobre o assunto emitida pelo 
Conselho de Segurança das Nações Unidas 
em 6 de outubro do corrente.

O Governo brasileiro exorta a RDPC a 
reintegrar-se, sem condições e como país não 
nuclearmente armado, ao Tratado de Não-Pro-
liferação de Armas Nucleares (TNP). Concla-
ma, igualmente, a Coréia do Norte a aderir, 
no mais breve prazo, ao tratado de Proibição 
Completa de Testes Nucleares (CTBT) e a 
observar estritamente a moratória de testes 
nucleares enquanto o CTBT não entrar em 
vigor. Exorta, ainda, a RDPC a retornar com 
espírito construtivo às negociações hexapar-
tites, visando à solução da questão nuclear 
na península coreana e a entendimentos que 
levem em conta, de forma equilibrada, as pre-
ocupações de segurança internacionais e dos 
países da região.

Ao somar-se mais uma vez aos esfor-
ços da comunidade internacional em favor da 
não-proliferação das armas nucleares, o Bra-
sil reitera também sua visão de que passos 
significativos e urgentes devem ser dados no 
sentido da eliminação de todos os arsenais 
atômicos”.

Sr. Presidente, o Partido Verde manifesta total 
apoio à nota do Itamaraty e pede ao Congresso bra-
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sileiro que se associe a essa posição correta a res-
peito desse momento dramático de ameaça à paz 
mundial.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Concedo 

a palavra ao nobre Deputado José Carlos Aleluia, para 
uma Comunicação de Liderança, pela Minoria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na pri-
meira oportunidade em que me pronuncio pela Lideran-
ça da Oposição após a realização do pleito nacional, 
minha primeira palavra tem de ser para agradecer ao 
povo da Bahia, que generosamente me delegou mais 
um mandato, por admitir que tenho condições de con-
tinuar a representá-lo por mais 4 anos no Congresso 
Nacional.

Quero saudar o Governador do meu Estado, Pau-
lo Souto, que não conseguiu se reeleger: foi derrotado 
pelo candidato do Partido dos Trabalhadores. S.Exa. 
teve excelente desempenho no Governo. A avaliação 
de seu Governo é muito superior ao resultado das 
eleições, mas as articulações políticas e as alianças 
constituídas levaram à vitória o novo Governador da 
Bahia, Jaques Wagner. 

Farei oposição ao Governador Jaques Wagner, 
mas não à Bahia. Continuarei ajudando o Governo do 
Estado e o Governador naquilo que entender certo, 
fazendo oposição de forma crítica, construtiva e pro-
positiva. 

Sr. Presidente, vamos à questão nacional. On-
tem, como a maioria dos brasileiros, fiquei abismado 
ao ver o desempenho do atual Presidente da Repú-
blica, candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, 
no debate. Ele mostrou-se completamente fora de 
controle, um homem que não sabe o que é verdade e 
onde está a mentira. Fernando Pessoa tem um poema 
que diz: “Mente tão divinamente, que já não sabe se é 
verdade o que deveras mente”. É o caso de Lula. Ele 
não tem mais referência do que é verdade e do que 
é mentira e teve que ouvir, como Presidente-candida-
to, de Geraldo Alckmin, ex-Governador de São Paulo, 
que ele estava mentindo; que mentiu no programa de 
rádio, quando, de forma criminosa, disse que Geraldo 
Alckmin privatizaria o Banco do Brasil, a Caixa Eco-
nômica Federal e a Petrobras. Quando Geraldo Alck-
min mostrou seu programa de Governo e disse a Lula 
para encontrar onde estava escrito isso, o Presidente 
ficou apenas dando risada, porque não era capaz de 
dizer por que mentiu. 

Presidente que foge de debate é Presidente fu-
jão. Ontem ele não fugiu, mas tinha fugido dos outros. 
Presidente que mente não merece ser reeleito. 

As avaliações de pesquisa mostram claramen-
te que o candidato Geraldo Alckmin revelou ser um 
homem sério, que quer um Brasil sério, que cresça 
e gere empregos.

Nosso programa de Governo não prevê a priva-
tização do Banco do Brasil, nem da Caixa Econômica 
Federal, nem da Petrobras. E eu digo à minha Paulo 
Afonso: não prevê a privatização da CHESF. Não há 
isso no programa de Geraldo Alckmin. Mas os petistas 
desesperados começam a lançar boatos.

Em relação a outro boato, quero falar para o 
povo simples do Nordeste, para o povo do interior do 
Nordeste, que ouve a TV Câmara mais do que os bra-
sileiros em geral, porque não têm tevê aberta – estão 
no interior, têm parabólica e, graças a ela, conseguem 
nos ouvir: minha gente, que confiou a mim o manda-
to de Deputado Federal, Lula está mentindo quando 
diz que criou o Bolsa-Família! Ele apenas mudou o 
nome desse programa. Quem criou o Bolsa-Família 
fomos nós, que criamos o Bolsa-Renda, o Bolsa-Es-
cola, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, 
o Vale-Gás e algo que o Presidente não mencionou 
ontem, mas que o nosso Presidente Eduardo Gomes 
conhece, que é a Tarifa Social de Energia Elétrica, 
criada por emenda minha.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é o programa 
social que abrange o maior número de brasileiros. 
Quatorze milhões de famílias brasileiras que conso-
mem até 80 quilowatts-hora, desde 2002, passaram 
a pagar menos da metade do valor da conta de luz. 
O povo da Bahia sabe da minha participação nisso, 
mas quero dizer que isso foi feito no Governo anterior 
e não no Governo de Lula. É por isso que ele não o 
menciona como programa social. Mas é o maior pro-
grama social de que dispomos. 

Portanto, vimos um Presidente que mentiu vá-
rias vezes. Mentiu quando disse que mandou fazer 
a CPI. Todo o mundo sabe que ele foi derrotado. Re-
cordo, Deputado Félix Mendonça, que era Líder do 
PFL quando o Presidente da Casa era o Deputado 
João Paulo Cunha, e nós – o PFL, o PMDB, o PSDB 
e até o PT – queríamos votar a reforma política. O 
Presidente João Paulo Cunha disse que colocaria a 
reforma política na pauta. Mas o Deputado Sandro 
Mabel, então Líder do PL, disse ao Deputado João 
Paulo Cunha e ao Líder do Governo que, se colo-
cassem a reforma política na pauta, mandaria seus 
liderados assinarem o requerimento de criação da 
CPI do Waldomiro. 

Lula trabalhou para que não houvesse a CPI do 
Waldomiro, a dos Correios. Quem não sabe disso? Os 
senhores que estão nos ouvindo sabem. Só descobrimos 
o mensalão porque a imprensa foi dura, a Oposição foi 
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dura, e vários companheiros até do PT, como foi o caso 
do Senador Eduardo Suplicy, assinaram o requerimento 
de criação de CPI. Foi por isso que descobrimos que 
existia “valerioduto” e que a cúpula do PT estava podre; 
foi por isso que José Genoino saiu da Presidência do 
PT e que o tesoureiro Delúbio Soares foi expulso do 
partido; foi por isso que descobrimos que o Secretário-
Geral do PT aparece no filme Entre Atos, que foi cen-
surado, abraçando a poltrona em que Lula viajava. Era 
tão amigo, que abraçava o Lula abraçando a poltrona. 
Por isso é que o filme foi censurado. Ninguém consegue 
ver o filme Entre Atos porque, a pedido do Governo, o 
próprio autor do filme o censurou.

Sr. Presidente, vimos ontem na TV Bandeirantes 
um fio de esperança. O povo, em sua maioria, assistiu a 
um debate entre um homem preparado, o ex-Governador 
de São Paulo, e um Presidente em pânico. Pânico por-
que não consegue responder onde seus amigos, seu 
churrasqueiro pessoal e o assessor que toma conta de 
seu apartamento em São Paulo, arranjaram 1,7 milhão 
de reais, o correspondente a 75 carros Volkswagen Gol, 
zero quilômetro, para comprar um dossiê falso.

Esse Presidente que aí está não pode mais ser 
Chefe de Governo, porque não tem autoridade moral para 
isso, e o Chefe de Estado nos faz passar vergonha.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Dr. Rosinha.

O SR. DR. ROSINHA (PT-PR. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já ocu-
pei esta tribuna no Pequeno Expediente e disse que o 
debate entre os candidatos a Presidente da República, 
promovido e transmitido ontem pela Rede Bandeirantes 
de Televisão, revelou o mau caráter de Geraldo Alckmin 
e concretizou ainda mais a hipocrisia.

Parece-me que a hipocrisia está presente nesta 
Casa. Ainda há pouco, usando a outra tribuna, alguém 
quis nos dar aula de ética e moral. O neto do Senador 
Antonio Carlos Magalhães quer falar de ética e moral! O 
neto do Senador que quebrou o sigilo do painel eletrô-
nico de votações e teve de renunciar ao mandato para 
não ser cassado quer nos ensinar ética e moral?

Meu Deus do céu, que País é este?
Tenho a impressão de que não só o candidato 

Geraldo Alckmin, mas também todos os dirigentes e a 
maioria dos Parlamentares do PSDB e do PFL fizeram 
curso de ator. Eles interpretam o que nunca foram, ou 
seja, pessoas honestas, éticas e moralizadoras. Eles 
são o contrário: ou omitem, ou mentem.

Foi dito há pouco pelo Líder da Minoria, também 
do PFL da Bahia de Antonio Carlos Magalhães – aque-
le que quer ser ético, mas nunca vai conseguir –, que 
o Presidente do Partido dos Trabalhadores renunciou 
ao cargo por causa do envolvimento com o valeriodu-

to. E renunciou realmente. O partido, nesta semana, 
expulsou 4 dos envolvidos na compra criminosa de 
um dossiê e afastou ainda o então Presidente Ricardo 
Berzoini. O PT não compactua com a corrupção nem 
com a falta de ética e de moral. 

No entanto, S.Exa. se esqueceu de dizer – e 
Lula disse isso ontem, no debate –, que o valerioduto 
começou em 1998, quando um esquema de corrup-
ção foi montado pelo PSDB de Minas Gerais. O então 
candidato ao Governo do Estado, Eduardo Azeredo, 
hoje Senador, também teve de renunciar à presidên-
cia do partido.

É preciso lembrar esses fatos. O debate sobre 
ética e moral interessa a parte da população, mas a 
maioria quer debater os programas de governo. Já 
que querem debater ética e moral, é importante que 
debatam também um pouco da história recente do 
nosso País.

Quando se menciona a corrupção no Governo do 
PFL e do PSDB comandado por Fernando Henrique 
Cardoso, que agora querem esconder, aquele que se 
diz médico, o Sr. Geraldo Alckmin – ele pode até ser 
formado em Medicina, mas não deve ter exercido a 
profissão, se aos 19 anos de idade era Vereador, aos 
23 era Prefeito e, logo depois, Deputado Federal; deve 
ter trabalhado muito pouco como médico –, diz que 
quer discutir o futuro e não o passado. 

É importante que se debata o passado, sim, por-
que o povo só pode mudar se conhecê-lo. O povo só 
promove transformações sociais quando conhece a 
história. Povo sem história não tem memória, não luta 
por seus direitos.

Não querem que o povo tenha memória, mas é 
importante recordar.

Assim que Itamar Franco assumiu a Presidência 
da República, foi criada a Comissão Especial de Inves-
tigação – CEI. No início do Governo Fernando Henrique 
Cardoso, foi interrompido o trabalho da Comissão; não 
mais se tocou adiante nenhuma investigação.

É muito interessante o mapa da corrupção no 
Governo do PSDB.

Modesto Carvalhosa, que presidiu a CEI, afirmou 
que a corrupção no Brasil era fenômeno sistêmico, 
autonômico, permanente e extremamente sofisticado. 
Isso no Governo de Itamar Franco.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, à época, 
em 1995, a corrupção custava ao País 330 milhões 
de dólares. O jornalista Clóvis Rossi lembrou a pro-
messa do ex-Ministro Sérgio Motta de que uma das 
primeiras medidas do Governo Fernando Henrique 
Cardoso seria a de auditar 30 dos maiores contratos 
da administração federal. 
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Nenhum contrato foi auditado, e acabaram com a 
Comissão em 19 janeiro de 1995, para que nada mais 
fosse investigado no Governo Federal.

Se tivessem somente extinguido a Comissão, 
até relevaríamos o fato. No entanto, criaram processo 
próprio de corrupção, maneira própria de governar: a 
maneira do PSDB e do PFL, que incluía o ato de rou-
bar e não permitia investigação de irregularidades ad-
ministrativas, nem instalação de CPI nesta Casa, nem 
apuração das denúncias pelo Ministério Público. Tanto 
é que designaram para aquela instituição o Sr. Geraldo 
Brindeiro, mais conhecido como “engavetador”. 

Lula, nas duas vezes em que nomeou o Procura-
dor-Geral da República, optou pelo primeiro da lista da 
própria instituição e não fez nenhuma intervenção.

No Governo de Fernando Henrique Cardoso, a 
Polícia Federal estava algemada politicamente. O PSDB 
não permitia investigações. E o que ocorreu? Numero-
sas CPIs, como a do caso SIVAM, foram abafadas.

Apenas lembro a V.Exas. que o projeto SIVAM 
foi calculado em 500 milhões de dólares, Deputado 
Vicentinho, mas custou 1,4 bilhão de dólares. Não con-
seguimos investigar o caso, nem a Polícia Federal. O 
PSDB não deixa investigar.

Quem vem aqui dizer que é honesto vai mentir 
lá adiante.

Neto de Antonio Carlos Magalhães querendo nos 
dar lição de ética e moral? Ora, por favor!

Srs. Deputados, cito  também o socorro aos ban-
cos com o PROER, que gerou enorme prejuízo para o 
País. No Governo do PSDB, a corrupção foi tanta que 
a Caixa Econômica Federal teve de assumir todos os 
contratos de financiamento de casa própria em que 
havia inadimplência, o que gerou prejuízo de 1,7 bi-
lhão de reais.

O pessoal da Bahia quer nos dar lição de moral!
Lembram V.Exas. da Pasta Rosa? Os ouvintes 

devem se lembrar dela. A pasta foi encontrada no Ban-
co Econômico durante intervenção do Banco Central. 
Nela havia 3 listas. Numa delas estavam relacionadas 
as doações do Banco Econômico a candidatos e uma 
doação ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O se-
tor privado contribuiu com o Tribunal Regional Eleito-
ral. Qual era a independência do TRE para decidir, se 
o Banco Econômico o financiava? 

A outra lista era de serviços prestados a cada um 
dos candidatos. E havia ainda a lista dos políticos que 
deveriam ser atendidos pelos bancos.

Nessa lista estava o nome de vários políticos: dos 
então Ministros José Serra, do PSDB de São Paulo; do 
Planejamento; do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 
Amazônia Legal, Gustavo Krause, do PFL de Pernam-

buco; do atual candidato a Vice-Presidente na chapa de 
Alckmin, José Jorge, do PFL de Pernambuco.

E eles vêm aqui contar vantagem!
Ontem foi perguntado a Lula se sabia a origem do 

dinheiro usado na compra do dossiê. Lula disse que a Po-
lícia Federal vai apurar. E vai.

Gostaria que o Presidente Lula também pedisse que 
fosse desarquivado o caso Pasta Rosa. Geraldo Brindeiro 
mandou arquivá-lo a pedido do PSDB. Se isso fosse feito, 
todos eles seriam responsabilizados. Qual era a origem 
daquele dinheiro? O Banco Econômico? Vão dizer que 
era do setor privado. Mas o banco faliu, e quem pagou foi 
o povo brasileiro. 

Eles querem dar lição de moral, mas até hoje não 
explicaram a origem do dinheiro usado para comprar os 
Deputados que votaram a favor da emenda da reeleição. 

Sr. Presidente, poderia ficar aqui 24 horas falando 
do que o PSDB e o PFL roubaram e das denúncias que 
nunca deixaram investigar. 

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Vicentinho. 
O Sr. Vicentinho - Deputado Dr. Rosinha, meu irmão 

querido e lutador de longa história, merecedor do apoio 
do povo do seu querido Estado do Paraná, Parlamentar 
que dignifica esta Casa, que valoriza a nossa bancada, 
que ajuda a garantir os caminhos mais corretos para um 
partido tão importante como o nosso, V.Exa. diz o que o 
povo precisa ouvir e refletir. Um aspecto importante per-
cebemos ontem nas palavras de Geraldo Alckmin: ele não 
admite que alguém que veio do povo presida este País. 
Na verdade, trata-se de angústia e ódio. Eles diziam que, 
se Lula ganhasse as eleições em 2002, este País viraria 
uma bagunça. Mas Lula colocou a nossa economia em dia: 
controlou a inflação e gerou empregos. Geraldo Alckmin 
não quis discutir educação porque não tinha como com-
parar. Ele devia falar sobre o dinheiro das privatizações. 
São milhões de reais? Agora negam que querem privati-
zar instituições públicas. Não confio em nenhum deles, até 
porque disseram uma coisa e fizeram outra. Apóio o que 
V.Exa. diz, Deputado Dr. Rosinha. Vamos às ruas! Vamos 
chamar a nossa militância para discutir com a população! 
O que está em jogo, de fato? O Brasil do futuro ou o Brasil 
do passado? Verifiquem V.Exas. que quem prefere o pas-
sado sempre fez o povo de capacho, sempre o dominou. 
A notícia da liberdade vem do povo baiano, que elegeu o 
nosso companheiro Jaques Wagner no primeiro turno. A 
notícia vem de onde o povo diz “não” a essa mentira de 
muitos anos. Meus parabéns, Deputado Dr. Rosinha. 
Aceite o apoio ao que acaba de expor.

O SR. DR. ROSINHA - Obrigado, Deputado Vi-
centinho. 

V.Exa. aponta o processo das privatizações pro-
movido pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, 



46324 Terça-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2006

que também foi fraudulento. O patrimônio público foi 
dado de graça ao grande capital. 

No debate de ontem, o candidato Geraldo Alck-
min negou que de seu programa de governo constem 
privatizações. Ele pediu que leiam o programa de go-
verno do PSDB. Realmente dele não constam propos-
tas de privatização. Mas em 1998 também não estava 
escrito em lugar algum, e privatizaram empresas es-
tatais brasileiras. 

Ontem, Geraldo Alckmin cometeu ato falho: mos-
trou que privatizará, sim, quando disse que determinará 
a venda do avião comprado no nosso Governo para 
uso da Presidência da República, um patrimônio da 
União a serviço da Força Aérea Brasileira e que não 
é exclusivo de nenhum Presidente. 

Disse ainda que o Papa e o Governo da França 
não têm avião exclusivo. Esclareço que a França é me-
nor do que o Estado de São Paulo e que o Vaticano 
talvez seja um pouco maior do que uma superquadra 
de Brasília. Portanto, não precisam de avião mesmo. 
O Brasil é continental.

O avião da Presidência deste País é patrimônio 
público e não privado, mas Geraldo Alckmin disse que 
vai vendê-lo. Se diz que vai vender um avião, vai vender 
também o Banco do Brasil, porque lucra mais, porque 
é mais fácil a fraude; vai vender a Petrobras, a Caixa 
Econômica Federal etc. 

Não acredito no que ele diz. Fernando Henrique 
disse certa vez: “Esqueçam o que escrevi”. Fernando 
Henrique é do PSDB, que pede ao povo que esqueça 
o passado recente. O povo não vai esquecer porque 
os membros do PSDB são privativistas. Privatizaram o 
Estado de São Paulo nos 12 anos de Governo deles. 
Recentemente, no Governo de Geraldo Alckmin, priva-
tizaram a linha de transmissão energética do Estado.

Eles vão vender a Pátria, Sr. Presidente, cons-
truída pelo povo brasileiro. Temos de alertar a popula-
ção, sim. Fez bem o Presidente Lula em alertar a po-
pulação, pelo rádio e no debate de ontem. Há 8 anos 
convivo com o PSDB e o PFL nesta Casa e sei que, 
se deixarmos, vendem até a própria mãe.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Fernando 
Ferro.

O Sr. Fernando Ferro - Nobre Deputado Dr. 
Rosinha, foi obra dos tucanos a venda da Companhia 
Vale do Rio Doce por 3,3 bilhões de reais. Hoje, ela 
vale 55 bilhões de reais. Essa foi a privatização que 
fizeram. O Deputado Luciano Zica lembrava há pou-
co que Fernando Henrique Cardoso vendeu 32% das 
ações da PETROBRAS na Bolsa de Valores de Nova 
York, e hoje elas valem mais de 30 bilhões de dólares. 
Ou seja, praticamente um terço da PETROBRAS foi 
privatizado pelos tucanos, que negavam a intenção 

de privatizar. Agora eles estão desesperados porque 
estamos atacando os seus pontos fracos. Se deixar-
mos, eles vendem até a Bandeira Nacional, porque não 
respeitam a Pátria. São vendilhões que precisamos 
varrer da política brasileira pela vontade do povo bra-
sileiro, que no próximo dia 29 de outubro não deixará 
que eles assumam o poder. 

O SR. DR. ROSINHA - Obrigado, Deputado Fer-
nando Ferro.

Ainda sobre a ética e a moral do PSDB e do PFL, 
quero dizer que, das 891 ambulâncias comercializa-
das pela Planam entre 2000 e 2004, 681 – portanto, 
70% – foram liberadas até 2002, ou seja, no Governo 
do PFL e do PSDB, na gestão de José Serra e Barjas 
Negri no Ministério da Saúde.

Disse o Sr. Darci Vedoin, dono da Planam, que 
naquela época os negócios eram bem fáceis, que o 
dinheiro era liberado muito mais rapidamente. Foi quan-
do mais crescemos. 

Cheques no valor de 601 milhões de reais foram 
entregues a Abel Pereira, o homem indicado pelo PSDB 
para negociar e fazer a corrupção. Isso foi feito depois 
das eleições de 2002, Deputado Luciano Zica. Esses 
cheques foram repassados provavelmente para pagar 
as despesas da campanha eleitoral. Naquela época, a 
bancada do PSDB conseguia aprovar todas as emen-
das, e o dinheiro era rapidamente liberado, inclusive 
com a ajuda do Sr. Barjas Negri, então Secretário-
Executivo do Ministro José Serra e depois Ministro 
da Saúde, no Governo do PSDB. Quem disse foi Luiz 
Antônio Vedoin.

Das 591 Prefeituras auditadas pela Controlado-
ria-Geral da União, 128 são do PSDB e 107, do PFL. 
Infelizmente, há algumas do PT: 19.

Agora querem nos dar lição de moral e de ética! 
Não admito isso. É hipocrisia. 

Repito: o debate de ontem revelou o mau cará-
ter do candidato, porque já sabíamos da hipocrisia do 
PSDB e do PFL.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado  Luciano 
Zica.

O Sr. Luciano Zica - Deputado Dr. Rosinha, 
cumprimento-o pela forma brilhante pela qual faz essa 
análise e repito o que disse há pouco o Deputado Fer-
nando Ferro. Ontem, no debate entre os candidatos 
a Presidente da República, o candidato do PSDB se 
mostrou indignado diante da afirmativa de que é sua 
intenção vender o que resta do Estado brasileiro. E 
afirmou que no seu programa não está escrito que vai 
privatizar. Gostaria de lembrar a todos que Fernando 
Henrique Cardoso vendeu, no seu Governo, 32% das 
ações da Petrobras na Bolsa de Valores de Nova York, 
por 5 bilhões de dólares. Hoje, se quisermos recomprá-
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las, gastaremos no mínimo 30 bilhões, para início de 
conversa. Lembro também a situação dos eletricitários 
de Campinas. Quando o Dr. Mário Covas, então candi-
dato a Governador de São Paulo, disputou o segundo 
turno das eleições de 1998, com o golpe das pesquisas 
que retiraram a companheira Marta Suplicy do segundo 
turno, o sindicato da categoria de Campinas fez acordo 
por escrito com ele e Geraldo Alckmin, candidato a Vice-
Governador, segundo o qual apoiaria os 2 candidatos 
no segundo turno sob a condição de que não venderiam 
a CPFL Paulista. No entanto, após as eleições, numa 
atitude traiçoeira, típica do comportamento tucano, esta 
foi a primeira empresa dada de presente, vendida por 
pouco mais de 1 bilhão de reais, com financiamento 
do BNDES. E deu de lucro o que o Estado recebeu por 
sua venda naquele ano. Isso demonstra claramente 
que o Presidente Lula tem razão. A intenção deles, já 
manifesta pelo ex-genro David Zylbersztajn, durante o 
Governo Fernando Henrique Cardoso.

O Sr. José Rocha - E o filho de Lula, na Tele-
mar?

O Sr. Luciano Zica - No projeto deles era necessá-
rio. Respeito é bom, e nós gostamos, Sr. Presidente.

(O Sr. Presidente faz soar as campainhas.)
O Sr. Luciano Zica - Gostaria de pedir ao Depu-

tado, que não tem escrúpulos de usar indevida e anti-
regimentalmente o microfone de apartes...

O Sr. José Rocha - Escrúpulo eu tenho. V.Exa. 
é que não tem. E perdeu as eleições. V.Exa. é um der-
rotado.

O Sr. Luciano Zica - Gostaria de dizer que...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Nobre 

Deputado José Rocha, respeite o colega que está com 
a palavra no momento.

O Sr. Luciano Zica - Não existe aparte em aparte, 
de acordo com o Regimento Interno. S.Exa. é Deputado 
antigo e talvez não tenha prestado atenção, durante 
esse tempo, nem mesmo às regras de funcionamento 
da Casa, para cometer imprudência como esta.

O Sr. José Rocha - Agrida, que eu gosto.
O Sr. Luciano Zica - Peço ao Sr. Presidente que 

desconte do tempo do orador, uma vez que essa inter-
veniência irregular tirou alguns minutos do Deputado Dr. 
Rosinha. Dizia que, para David Zylbersztajn, o projeto 
de futuro incluía a retirada da Petrobras do controle do 
petróleo no Brasil, ao menos de 50% do refino e da 
produção. É esse o projeto que Geraldo Alckmin re-
presenta. Muito obrigado.

O SR. DR. ROSINHA - Agradeço a intervenção 
de V.Exa.

Seria interessante fazer alguns comentários. 
Muitos estão dizendo que o Programa Bolsa-Família, 
criado pelo Governo Lula, teve origem no Governo do 

Sr. Fernando Henrique Cardoso. É mentira! No Go-
verno Fernando Henrique Cardoso havia programas 
como Bolsa-Escola, Vale-Gás e outros que, somados, 
chegavam a 27 reais.

O Sr. José Rocha - V.Exa. me permite um apar-
te, nobre Deputado Dr. Rosinha?

O SR. DR. ROSINHA - No momento oportuno.
O Sr. José Rocha - Concede ou não? V.Exa. 

nega?
O SR. DR. ROSINHA - No momento oportuno.
O Sr. José Rocha - V.Exa. vai conceder-me ou 

não o aparte?
O Sr. Fernando Ferro - Isso não pode ser feito, 

Sr. Presidente. É falta de respeito.
O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, garanta-

me a palavra.
Essa é a ética do PFL.
Estou falando e concederei o aparte no mo-

mento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Nobre 

Deputado José Rocha...
O Sr. José Rocha - V.Exa. tem de dizer se vai 

ou não me conceder o aparte. (O microfone de apar-
tes é desligado.)

O SR. DR. ROSINHA - Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - A pa-
lavra está assegurada ao nobre Deputado Dr. Rosi-
nha.

O SR. DR. ROSINHA - Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente.

É bom que os brasileiros que nos ouvem agora 
de sua casa tenham noção do que é ético e moral. 
Ético também é pedir aparte e esperar que o orador 
na tribuna o conceda.

Estava preparado para conceder o aparte, e 
V.Exa. interrompeu o aparteante. Só tenho mais 1 
minuto e 40 segundos para falar. Preciso concluir o 
meu pronunciamento e fui interrompido por sua falta 
de ética. 

O Bolsa-Família foi criado por Lula, e não tenho 
dúvida de que o PFL e o PSDB criticam esse programa. 
Também não tenho dúvidas de que eles o extinguirão, 
caso sejam eleitos, mas não registram isso. Mesmo 
não registrando, eles o farão do mesmo jeito.

Como dizia, somando todos os programas do Go-
verno anterior, chegava-se ao valor de 27 reais. Hoje, 
no nosso Governo, esse valor subiu para 95 reais. 

A concessão de bolsas para graduação, no Go-
verno de FHC, foi zero; no nosso, 203.600 bolsas. O 
Bolsa-Família atende 8 milhões e 386 mil famílias. O 
salário mínimo valia 57 dólares; hoje, 155 dólares. O 
número de empregos gerados no Governo Fernando 
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Henrique foi de 8.367 por mês; no nosso, é de 121 
mil e 920 por mês. O número de policiais federais no 
Governo do PSDB era de apenas 5 mil; atualmente 
são 11 mil.

Podemos comparar todas as áreas e comprovar 
que há mais eficiência no Governo Lula do que no Go-
verno do PSDB e do PFL. 

 A continuidade do processo, o avanço e o cres-
cimento econômico do País implicam a reeleição de 
Lula, a sua recondução à Presidência da República. 
Fora isso, é atraso, é privatização, é o fim de Bolsa-
Família, é o fim da cidadania, é a volta da impunidade, 
é a Polícia Federal sendo novamente algemada poli-
ticamente. Em todas as denúncias que a PF investiga 
os poderosos do PSDB e do PFL estão envolvidos. É 
essa a questão.

A recondução de Lula significa desenvolvimen-
to. Dizem que no Governo Lula os juros estão altos, 
mas no Governo de Fernando Henrique Cardoso eles 
chegaram a 54%. Hoje, são os mais baixos dos últi-
mos 12 anos.

Dizem que o Brasil só cresce 2,5% ao ano. No 
Governo Fernando Henrique Cardoso, o crescimento 
era negativo.

O crescimento econômico do País significa a re-
eleição de Lula.

Durante o discurso do Sr. Dr. Rosinha, o Sr. Edu-
ardo Gomes, 3º Secretário, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Natan Donadon, § 2º 
do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, faleceu, no último sábado, em 
São Paulo, o ex-Deputado Constituinte Fernando Gas-
parian, um dos mais destacados Parlamentares que 
atuaram neste plenário, intrinsecamente vinculado aos 
setores intelectualizados da sociedade brasileira.

Nos momentos cruciais da ditadura, viu-se com-
pelido a exilar-se na Inglaterra, retornando para co-
mandar o jornal Opinião, que abrigava colaborações 
de líderes da época, como o ex-Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, Dias Gomes, Alceu Amoroso Lima 
e Érico Veríssimo.

Com brilhante atuação no Congresso, chegou a 
presidir a Comissão de Fiscalização e Controle, quando 
a mesma iniciava o seu trabalho de acompanhamento 
de políticas públicas relevantes, defendendo o interes-
se do Erário contra desvios que já ocorriam naquela 
ocasião e que justificaram a criação de tais órgãos, 

através de projeto de minha autoria, quando cumpria 
o mandato de Senador da República pelo Ceará.

Ligado pessoalmente ao Presidente Ulysses Gui-
marães, freqüentava assiduamente a residência do “Sr. 
Diretas”, externando o seu ponto de vista sobre temas 
palpitantes da conjuntura então vivenciada pelo País.

Na Editora Paz e Terra, fundada em 1965, teve a 
co-participação do editor Ênio Silveira, notabilizando-se 
pela divulgação de obras importantes que receberam 
da crítica especializada elogiosas referências.

Tive o prazer de também conviver de perto com 
o casal Dalva e Fernando Gasparian, sendo recepcio-
nado no Rio de Janeiro por ambos, quando de minha 
eleição como Presidente do Congresso Nacional, nos 
idos de 1991 e 1992.

Ressalte-se que, entre as suas iniciativas na As-
sembléia Nacional Constituinte, figura a fixação dos 
juros em 12%, o que gerou debates exaustivos, de 
larga ressonância na época, desdobrando-se ainda 
agora todas as vezes em que o COPOM é chamado 
a deliberar sobre a Taxa SELIC.

Com o desaparecimento de Fernando Gaspa-
rian, o Brasil desfalca-se de um de seus filhos mais 
ilustres, com identificação inapagável em relação a 
problemas de real magnitude, de interesse vital para 
o Brasil e sua gente.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, assistiremos 
a amplos debates neste período eleitoral, mas a ver-
dade precisa prevalecer.

A Polícia Federal prendeu petistas por duas vezes 
com dólares na cueca, com milhões de reais e dólares 
em hotéis e não mostrou fotografias; dos demais sem-
pre mostrou. Quando aconteceu com Roseana Sarney, 
a foto foi imediatamente para os jornais. 

Não podemos permitir que se minta, que se diga 
que, eleito Geraldo Alckmin, serão extintos os Progra-
mas Bolsa-Escola e Bolsa-Família. Essa é uma mentira 
deslavada. A mentira não será a arma dessa eleição.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Lincoln Portela, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PL.

O SR. LINCOLN PORTELA (PL-MG. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, um dos maiores desafios para o novo 
Parlamento Federal, cujo novo quadriênio se iniciará 
no próximo ano, será a retomada de sua principal fun-
ção: a elaboração de leis.
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Parece óbvio, mas não é, sobretudo no Con-
gresso Nacional brasileiro, conforme se verifica em 
recente estudo elaborado por 2 respeitados intelectu-
ais universitários. 

Os cientistas políticos Fernando Limongi, da Uni-
versidade de São Paulo – USP e Argelina Figueire-
do, do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro – IUPERJ, descobriram que, da implementa-
ção da Constituição de 1988 até dezembro de 2004, 
foram sancionadas 3.165 leis ordinárias, sendo que 
2.710 (85,6%) foram originadas da Presidência da 
República.

Esses números revelam a distorção da atual re-
partição de funções dos Poderes Públicos. Na divisão 
clássica, cabe ao Judiciário a aplicação das leis; ao 
Legislativo, a formulação desses dispositivos; e ao 
Executivo, a defesa do Estado e a administração das 
políticas públicas.

Essa tripartição de funções é observada na maio-
ria dos países democráticos de direito. No Brasil, porém, 
conforme a mencionada pesquisa, o Poder Executivo, 
nos últimos 17 anos, vem acumulando tarefas especí-
ficas do Poder Legislativo, mediante a adoção desre-
grada do instrumento das medidas provisórias. 

De início, a intenção dos Constituintes, ao adota-
rem essa figura legal baseados no modelo italiano do 
pós-guerra, era a de dar celeridade à implantação de 
projetos de máximo interesse da coletividade nacional. 
Mas o que era exceção acabou virando regra nesta 
Casa, a tal ponto que apenas 15% das leis ordinárias 
advêm de iniciativas parlamentares ou de outros entes 
que não o Poder Executivo.

Sras. e Srs. Parlamentares, essa distorção é 
perigosa para o regime democrático, mas perdura há 
mais de 17 anos, torno a salientar. A instituição por 
excelência dos regimes abertos é o Legislativo, pois 
nele tradicionalmente são apresentados, discutidos 
e aprovados os projetos de todos os segmentos so-
ciais. Se o Legislativo for subserviente ao Executivo, 
a sociedade poderá questionar-se sobre a validade 
da existência de Deputados e Senadores, o que se 
aproxima perigosamente de soluções autoritárias por 
demais já conhecidas.

A agenda legislativa nacional hoje em dia é ditada 
pelo Executivo, diferente do que ocorre, por exemplo, 
nos países europeus, nos Estados Unidos e no Canadá. 
Nos Estados Unidos, apesar do poder quase imperial 
do Presidente, as duas Câmaras Federais detêm poder 
que não encontra paralelo por aqui. O Legislativo de 
lá determina, em conjunto com o Executivo, o que de 
importante deve ser discutido e aprovado. 

Falta-nos isso. Precisamos ter a serenidade, sem 
caracterizar confronto, de assumir papel de maior par-

ticipação na formulação das políticas públicas para o 
País. O Parlamento, como outrora, deve ser o local de 
debate das grandes questões nacionais. O Parlamen-
tar, atendendo ao mandato que lhe foi conferido pelas 
urnas, deve participar ativamente do modelo de nação 
que todos os brasileiros querem.

Convoco todos os Parlamentares recém-eleitos 
ou reeleitos a abraçarem essa bandeira que legitima-
mente é nossa. Vamos retomar as nossas funções de 
legisladores, para o bem público, e de fiscalizadores 
das políticas implantadas pelo Executivo. Sobretudo 
vamos trazer novamente para este foro a iniciativa das 
discussões dos grandes temas que interferem na me-
lhoria da qualidade de vida de nosso povo. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Paes Landim, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PTB.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO. 

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, cidadãos que acompanham esta ses-
são da Câmara dos Deputados, ontem houve debate 
muito importante entre os candidatos à Presidência 
da República. Particularmente, penso que foi muito 
esclarecedor em diversos aspectos.

O  Brasil precisa fazer no segundo turno debate 
que inclua todas as questões que vão incidir sobre a 
decisão do voto e, portanto, sobre os seus rumos.

A vitória de Lula tem significado completamente 
diferente da vitória de Geraldo Alckmin. Alguns pon-
tos importantes ficaram bem claros no debate de on-
tem. Mesmo que não goste, o candidato adversário, 
do PSDB, deve ouvir algumas coisas. O Brasil tem o 
direito de debater certas questões.

Citei há pouco ao colega de bancada Luciano Zica 
um dos momentos do debate em que se viu o destem-
pero do nosso adversário, que também foi grosseiro 
e arrogante, ao chamar o Presidente da República de 
mentiroso. Ocorreu exatamente quando o Presidente 
Lula voltou ao tema da característica privatista do Go-
verno do PSDB. 

Quando dizemos que a eventual vitória de Alck-
min pode significar a privatização da PETROBRAS, do 
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, para 
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citar apenas as 3 mais importantes instituições brasi-
leiras, alguns afirmam que estamos fazendo terroris-
mo político. Não! Essa é a politização dos programas 
governamentais. Quem vendeu a Companhia Vale do 
Rio Doce pode ou não vender a PETROBRAS? Quem 
já vendeu 32% das ações da PETROBRAS na Bolsa 
de Valores de Nova York pode ou não vender o resto 
das empresas estatais? 

Ora, é muito cândida e simplificadora a posição 
do candidato Geraldo Alckmin, quando pega o caderno 
em que ele mesmo escreveu, como sendo seu progra-
ma de governo e diz que não há em nenhuma linha 
alusão à privatização da Petrobras. Santa ingenuida-
de! Digam-me em que linha do programa de governo 
de Fernando Henrique Cardoso, o maior apoiador de 
Geraldo Alckmin, está registrado que ele ia vender a 
Vale do Rio Doce?

Deputado Eunício Oliveira, que está conosco 
neste momento, em nenhuma linha do programa de 
governo de Fernando Henrique Cardoso havia refe-
rência à venda da Telebrás e de boa parte do sistema 
elétrico deste País. 

Outro momento do debate me pareceu extrema-
mente ilustrativo: o candidato Geraldo Alckmin tentou 
apresentar como nova a afirmativa de que a economia 
brasileira precisa crescer mais, de que as taxas de ju-
ros têm de ser reduzidas, de que devemos gerar mais 
empregos. Quanto falatório, Sr. Presidente!

Quando ouvi tais declarações, Deputado Fernan-
do Ferro, pensei nos motivos pelos quais não combinam 
com o que o seu partido fez enquanto esteve no Gover-
no Federal, durante 8 anos. Por que tenta iludir o povo 
brasileiro, ao afirmar que fará isso no seu governo, se 
ganhar a disputa pela Presidência da República?

Candidato Geraldo Alckmin, em nome de muitos 
brasileiros que estão apoiando o Presidente Lula, pos-
so afirmar que o Governo do seu partido aumentou os 
juros, estagnou o Brasil e fez política econômica desas-
trosa. A economia quebrou 2 vezes naquele período. 
E quem foi ao Fundo Monetário Internacional buscar 
dinheiro emprestado? O PSDB.

Será que alguém tem alguma dúvida de que o 
Governo Alckmin vai se espelhar exatamente no Go-
verno Fernando Henrique Cardoso? Ninguém pode ter 
essa dúvida. Estamos falando de um partido que tem 
programa de governo.

Precisamos falar também sobre corrupção, tema 
importante debatido ontem. O discurso de Geraldo 
Alckmin fez parecer que todas as compras superfa-
turadas de ambulâncias, aquelas que alimentaram a 
“máfia dos sanguessugas”, teriam sido todas vendidas 
no Governo Lula.

Quero reforçar o esclarecimento que o Presidente 
da República vai fazer em outros debates. Esclareço 
que 75% das compras superfaturadas de ambulâncias, 
que alimentaram a rede de propinas organizada pelo 
Sr. Vedoin, foram feitas no Governo do PSDB e do 
PFL; esclareço que aquilo que se chamou de “máfia 
dos sanguessugas” ou de “máfia das ambulâncias” foi 
organizado no Governo do PSDB e do PFL. O Presi-
dente da República, na ocasião, era Fernando Henri-
que Cardoso.

Ouço muitas pessoas dizerem que o Presidente 
Lula tem de enxergar tudo o que acontece no seu Go-
verno. Então, peço que me digam uma coisa: duran-
te os 8 anos do Governo do PSDB e do PFL, nunca 
perceberam a atuação da “máfia dos vampiros”, que 
vendia hemoderivados a preço superfaturado no Mi-
nistério da Saúde? Desde 1999, quando a “máfia dos 
sanguessugas” deu início a suas operações, nunca 
souberam da entrega de uma ambulância superfatu-
rada? Não pediram nenhuma investigação?

Pois deixaremos reforçado aqui algo que tem de 
ser repetido 1 milhão de vezes: a “máfia das ambu-
lâncias” se organizou, cresceu e se ampliou durante 
o Governo do PSDB e do PFL, mas foi investigada e 
desmontada durante o Governo Lula. 

Sr. Presidente, ressalto outros pontos fantásticos 
do debate de ontem. O candidato Alckmin fez críticas 
sobre as escolas técnicas de São Paulo. Nem conhe-
ço os detalhes do assunto. Obviamente, não disponho 
de todas as informações sobre as escolas técnicas do 
País, mas é cinismo tentar inverter a situação, iludindo 
a população. As Escolas Técnicas Federais tiveram 
o seu programa de expansão proibido por lei – pelo 
Decreto nº 402, conforme informa o Deputado Lucia-
no Zica – , durante o Governo do PSDB e do PFL. O 
Governo do Presidente Lula suspendeu este decreto 
e já está instalando 60 novas Escolas Técnicas Fede-
rais no País.

E ainda dizem que fazemos terrorismo político 
quando esclarecemos às pessoas que o Programa Bol-
sa-Família será mantido no segundo Governo Lula. 

Ouvi Líderes do PSDB fazerem críticas desta 
tribuna, que também foram ouvidas pelo Brasil. Di-
ziam eles, Deputado Eduardo Valverde, que o Pro-
grama Bolsa-Família era eleitoreiro, que era esmola, 
desrespeito ao cidadão, que não era programa social 
de transferência de renda, conforme o consideramos. 
Mas agora o candidato Alckmin tenta mudar a estra-
tégia, na véspera das eleições, dizendo que gostaria 
de ampliar o Programa Bolsa-Família. Mas os Anais 
desta Casa estão cheios de registros de que foi dito 
que o Programa Bolsa-Família não era adequado e 
qualificado.
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Outra questão importante que não posso deixar 
de comentar refere-se à ação direta de inconstituciona-
lidade ajuizada pelo Partido da Frente Liberal, grande 
aliado de Geraldo Alckmin, contra a implantação do 
PROUNI, Deputado Eunício Oliveira, que garante a 
240 mil jovens brasileiros oriundos de famílias pobres 
o ingresso na universidade, tendo como critério o de-
sempenho no ENEM. O PFL quer acabar com esse 
programa.

Será que vão dizer que é terrorismo? Não. É 
debate político conseqüente sobre as opiniões e as 
posições de cada partido político.

Quero cumprimentar o Presidente Lula pela se-
renidade, altivez e capacidade de suportar agressões 
desqualificadas e arrogantes do candidato adversário. 
Lula soube se comportar como Presidente da Repúbli-
ca, à altura da confiança do povo brasileiro. 

Temos visto grande preconceito na campanha 
adversária, Deputado Arlindo Chinaglia. No fim de 
semana, fui a um local de grande circulação em Porto 
Alegre, onde eram distribuídos adesivos com a figura 
de uma mão humana com 4 dedos, sobre a qual havia 
um sinal de proibido. Gostaria de ouvir a opinião dos 
Deputados do PSDB aqui presentes: se são a favor 
dessa campanha preconceituosa.

Quanto preconceito! Quanta baixaria! Quantos 
deficientes físicos há neste País? Ou acham que al-
guém que perdeu um dos dedos da mão trabalhando 
não pode ser Presidente da República? 

Chega de preconceito! Chega de baixaria! Vamos 
fazer debate programático! Assumam as privatizações 
que fizeram. Assumam o Programa de Demissão Vo-
luntária imposto aos servidores públicos. Assumam o 
congelamento do salário dos servidores públicos.

Quem concorda com isso vai votar em Alckmin; 
quem não concorda com a privatização escolhe Lula; 
quem é contrário ao Programa de Demissão Voluntária 
dos servidores públicos seguramente escolherá Lula; 
quem entende que o servidor público tem papel impor-
tantíssimo no País seguramente votará em Lula. 

O debate começou recentemente, mas estamos 
muito satisfeitos porque o segundo turno vai nos per-
mitir esclarecer profundamente as diferenças entre o 
Brasil de FHC e de Alckmin e o Brasil de Lula.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Concedo 
a palavra à nobre Deputada Perpétua Almeida, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PCdoB.

A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC. 
Como Líder. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Parlamentares, inicialmente, 
gostaria de agradecer ao povo do meu Estado, que, 
pela segunda vez consecutiva, elegeu-me Deputada 
Federal, a mais votada da região, exatamente pela 

conduta adotada nesta Casa, pela dedicação à cau-
sa do Acre e da Amazônia, bem como pela partici-
pação em debates sobre questões nacionais. 

No entanto, não poderia de forma alguma 
deixar de comentar o debate a que assisti ontem à 
noite entre aquele que pretende ser Presidente da 
República, Geraldo Alckmin, e o atual Presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Fiquei muito assustada com a deselegância 
e a descortesia do Sr. Geraldo Alckmin, que, num 
processo decoreba, mais se comportava como pa-
pagaio. Fiquei envergonhada com a forma como 
ele se referia ao Presidente do País. Indaguei-me, 
sozinha, se esse cidadão, com tamanha falta de 
educação e elegância, pode pretender ocupar a 
Presidência do Brasil. Fiquei envergonhada com 
o que vi, repito. Mas nada disso me surpreende, 
no entanto.

Assustou-me também o descaramento do 
PSDB e do PFL, ao negarem as privatizações que 
fizeram quando dirigiam este País. Dizem que o povo 
tem memória curta, mas nem tanto, Sr. Presidente. 
O povo brasileiro se lembra, sim, do processo de 
privatizações realizado no País pelo PSDB e pelo 
PFL. Lembra-se também dos bancos públicos pri-
vatizados e extintos e dos milhares de trabalhado-
res que perderam o emprego porque importantes 
estatais foram privatizadas ou fechadas.

Naquela época, era presidente do Sindicato 
dos Bancários do Acre e lembro que funcionários do 
Banco da Amazônia, do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal já sabiam da privatização. 

Ora, quem foi capaz de privatizar instituições 
públicas, demitindo milhares de trabalhadores, tam-
bém é capaz de acabar com direitos trabalhistas, a 
exemplo das férias e do décimo terceiro salário.

Coincidentemente, 2 dias depois de o candi-
dato Geraldo Alckmin visitar o Acre, o candidato 
que ele apóia naquele Estado passou a se referir 
ao Programa Bolsa-Família como “bolsa-esmola” 
ou “bolsa-miséria”. Foi uma vergonha.

É com essas palavras que eles se referem à 
ajuda do Governo às famílias pobres do Brasil. Ainda 
bem que Geraldo Alckmin não será Presidente do 
País. Assim, não veremos o fim do Bolsa-Família. 

Eles destratam e desrespeitam o povo pobre. Na 
nossa opinião, o Bolsa-Família é uma forma de inclu-
são social, uma medida que permite às famílias pobres 
deste País tomar café, almoçar e jantar.

Gostaria de alertar a população brasileira das 
Regiões Norte e Nordeste – aliás, todos os pobres do 
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Brasil – para o fato de que o Bolsa-Família, diferente-
mente do que pensa a turma de Geraldo Alckmin, não 
é “bolsa-miséria” ou “bolsa-esmola” porque atende às 
necessidades das famílias mais pobres do País.

Queremos ver Lula mais uma vez na Presidên-
cia deste País. Queremos, sim, aumentar o valor do 
benefício do Bolsa-Família e, conseqüentemente, a 
inclusão social. Queremos também encerrar de vez 
o processo de privatização de importantes empresas 
estatais brasileiras. E foi o Presidente Lula quem deu 
cabo ao processo de privatização de bancos públicos 
e importantes empresas estatais.

Só quero lembrar ao povo brasileiro que o mes-
mo desrespeito ao Programa Bolsa-Família, chamado 
de “bolsa-miséria” e de “bolsa-esmola”, foi praticado 
pela turma de Alckmin contra o emprego daqueles 
que dependiam das empresas e dos bancos públicos. 
Quem demite servidor público também retira direitos 
trabalhistas.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro.
O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, quero iniciar meu pronunciamento fazendo uma 
saudação a todos aqueles que acreditaram no Partido 
dos Trabalhadores, que elegeu uma bancada de 83 
Deputados Federais.

Presenciei ao longo dos últimos meses vários 
cientistas políticos e jornalistas e algumas revistas e 
jornais anunciando o fim do PT. Felizes e contentes 
vociferavam a pleno vapor a extinção do Partido dos 
Trabalhadores.

Eis que o PT é o partido mais votado para a Câ-
mara dos Deputados, o que desmonta e desmente 
toda uma equipe de articulistas vinculados a interes-
ses empresariais, conservadores e de direita, revistas 
e seus colaboradores, todos querendo imitar Paulo 
Francis. Alguns são notáveis ao agredir, de maneira 
grotesca, tosca, desleal e irresponsável, membros do 
Partido dos Trabalhadores e o nosso Presidente. Mas 
é fato que nenhum deles tem o brilho intelectual de 
Paulo Francis. Não têm história e competência para 
fazer tais críticas, embora todos estampassem aquele 
riso desesperado das hienas, dizendo que o PT tinha 
se acabado.

Está aí a resposta: vão ter de nos engolir cada vez 
mais, firmes como um dos maiores partidos do Brasil 
e que tem um papel importante na vida política deste 
País. Está aí a resposta: o povo brasileiro não engoliu 
essa mídia, que pensa que forma a opinião pública.

Nós temos, portanto, de homenagear a sabedoria 
do povo brasileiro, que nos permitiu essa vitória. Au-

mentamos o número de Governadores eleitos, estamos 
disputando em 2 Estados – Rio Grande do Sul e Pará 
– com chance de vitória e participando em diversos 
outros Estados em coligação, para garantir o avanço 
das forças progressistas no cenário político do País.

Neste momento, eu compreendo claramente a 
atitude grosseira e agressiva de alguns Parlamentares 
tucanos e pefelistas. Também compreendo o compor-
tamento grosseiro do outrora moderado e bom moço 
Sr. Geraldo Alckmin, que ontem se revelou uma figu-
ra desesperada, atônita, agressiva. Ele me lembrou 
muito mais o Arthur Virgílio, que chegou a ameaçar 
fisicamente o Presidente Lula. Ameaçou-o de dar-lhe 
uma sova, de bater-lhe. 

Ora, o valente Arthur Virgílio tomou uma brutal 
sova do povo amazonense: teve irrisórios 3% ou 4% 
de votos, o que demonstra claramente que não tem 
eco o seu discurso grosseiro e delinqüente, porque 
aquilo é linguagem de moleque de gangue, de malo-
queiro, como se diz na minha região. Ele se comportou 
desse jeito e teve o troco do povo amazonense. Está 
amargando uma derrota e está alijado, como estão 
também alijados alguns do PFL que aqui vieram para 
ameaçar, bater, agredir.

Vi aquela histórica foto do velho coronel cabis-
baixo, recolhendo os votos que lhe couberam. Espero 
que a esplendorosa vitória do companheiro Jaques 
Wagner seja educativa para esse cidadão, que disse, 
de maneira arrogante, que o carlismo não morre. Ora, 
ele deveria ter pedido a alguém para fazer isso. Ima-
ginar-se imortal é coisa de psicopata. Ele foi soterrado 
pelo povo baiano na votação de 1º de outubro, então, 
deveria tirar lições disso, ter um pouquinho de humil-
dade. Sei que os coronéis não entendem que as derro-
tas ensinam muito mais do que as vitórias. Ele deveria 
recolher-se, dar um tempo, baixar a crista e dizer que 
ainda tem muito a aprender com a política. Mas essa 
elite escravocrata, esses coronéis não têm capacidade 
de se limitar no seu espaço e de compreender que o 
povo brasileiro cada vez mais está tomando atitudes 
corretas politicamente ao fazer o que fez na Bahia. 

E por aqui fica a nossa saudação ao bravo povo 
baiano. Parabéns pela lição de democracia. Atropela-
ram o IBOPE, atropelaram o coronel Antonio Carlos, 
atropelaram o PFL e lhes impuseram uma das mais 
belas vitórias que comemoramos este ano nas dis-
putas estaduais. Essa derrota do PFL na Bahia, para 
mim, seria suficiente para pôr fim a essa arrogância 
e a esse tipo de comportamento que alguns insistem 
em ter na política. 

Quero crer que todos nós tiramos lições dos acon-
tecimentos. Perdemos várias eleições. O Presidente 
Lula perdeu 3 eleições. Os tucanos, com a primeira 



Outubro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 46331 

eleição que perdem para Presidente da República, es-
tão desesperados. Eles têm de aceitar o fato de que 
vão sofrer outra derrota. Esse tipo de manobra políti-
ca não nos interessa, até porque o povo não é bobo. 
O povo sabe o que foi o Governo FHC. Foram 8 anos 
com os tucanos, um Governo que levou nossa econo-
mia à quebradeira, o País ao apagão, um dos maiores 
entraves ao seu crescimento. O País ficou impedido de 
se desenvolver porque eles fecharam o nosso parque 
hidrelétrico. Ficamos com um corte de 25% da nossa 
energia. O Brasil ficou submetido a um vergonhoso 
apagão. Aliás, o Ministro do apagão naquela época 
é o vice do Geraldo Alckmin, que diz que vai reativar 
Angra III. Eu quero até pedir aos ecologistas desta 
Casa que fiquem atentos porque, segundo o discurso 
de ontem do Alckmin, ele vai retomar a construção das 
usinas nucleares. 

Um país que tem um potencial hidrelétrico como 
o nosso ter que se valer de usina nuclear é um absur-
do, é uma contradição. Não que não possamos reativar 
usinas nucleares, mas primeiro temos que esgotar o 
nosso potencial hidrelétrico, até porque é assim em 
todos os países. É necessário ter uma matriz elétrica 
renovável. O mundo quer energia limpa, renovável, e 
não explorar, como Alckmin quer, as usinas térmicas 
e as nucleares.

O Alckmin anunciou – chamo a atenção dos 
verdes desta Casa – que vai liberar a produção de 
transgênicos. Gostaria de saber o que os ecologistas 
pensam sobre essa desastrosa experiência. Transgê-
nicos não combinam com a concepção de trabalhar 
com ambiente limpo, o que se tem pregado pelos 4 
cantos do mundo.

Para mim, esse discurso já mostra o desespero 
de quem não tem programa político. É visível que o 
candidato dos tucanos não tem um programa político. 
Por isso ele não escreve sobre suas idéias. Ele afir-
mou que não escreveu que não iria privatizar. Eles não 
escrevem o que vão fazer. Onde está o Nossa Caixa? 
Onde está a empresa de energia elétrica de São Paulo, 
que foi privatizada há 2 meses? O Sr. Geraldo Alckmin 
está anunciando que vai privatizar, sim, o setor elétrico 
brasileiro. Fez afirmações absurdas de que não esta-
mos investindo em energia elétrica. Foram implanta-
dos 4 mil megawatts no Governo Lula. Construímos 
14 mil quilômetros de linha de transmissão. Reforça-
mos nossa rede de transmissão. Isso garante que não 
chegaremos ao apagão, como ocorreu no Governo de 
Fernando Henrique Cardoso.

Esses são os elementos do chamado Risco Al-
ckmin. O candidato Alckmin não tem programa de 
governo.

O PSDB falou sobre a questão ambiental, de 
desenvolvimento sustentável, mas não fez referência 
alguma à questão do semi-árido. Estranho, o Vice-Pre-
sidente de Alckmin, que é nordestino, não falar sobre 
o bioma caatinga. É evidente que ele é um nordestino 
que não conhece o Nordeste. 

No programa ambiental do PSDB, eles não tocam 
na questão do semi-árido, da caatinga, que representa 
grande parte da região nordestina. Alckmin não fala 
no bioma caatinga porque, primeiro, não conhece o 
Nordeste. Aliás, ele precisa conhecer o semi-árido e 
não ficar fazendo discursos somente para a Avenida 
Paulista. O Brasil não é só a Avenida Paulista, é mais 
amplo, mais diversificado. É até injusto dizer que Al-
ckmin representa o pensamento dos paulistas. Na 
verdade, ele representa a velha elite conservadora e 
reacionária. 

Com a sua declaração elogiando o ditador Me-
dici, aquele general que implantou a tortura no País, 
Geraldo Alckmin mostrou o seu DNA político, a opus 
dei da direita reacionária e fascista. Alckmin não pode 
esconder sua história, a matriz do seu DNA, que vem lá 
do tempo em que era bom elogiar os ditadores. Esse é 
o currículo do candidato do PSDB que será mostrado 
às gerações que não aceitam mais a ditadura, a tira-
nia, nem a subserviência que ele praticava no início 
da sua vida política. 

Mas nós compreendemos que esse tipo de pos-
tura faz parte de um conceito de política que eu quero 
trazer para conhecimento da Casa. Vejam o absurdo 
que o PFL e o PSDB fizeram no Nordeste. Eles coloca-
ram numa lista o número 2530 para Deputado Federal; 
25230 para Deputado Estadual; 156, que, no caso de 
Pernambuco, é o número de Jarbas Vasconcelos, para 
Senador; 25, que é o número de Mendonça Filho, candi-
dato do PFL a Governador; e para Presidente o número 
45 com o rosto de Lula. Está aqui. Isso foi distribuído ao 
povo do meu Estado. É crime eleitoral. É exatamente 
esse tipo de política que eles fazem. Roubar a imagem 
do Presidente Lula e associá-la ao número 45 é coisa 
de mafioso, de bandido. O PSDB não diz quem é o 
seu candidato a Presidente porque, no Nordeste, tem 
vergonha de apresentar o Geraldo Alckmin. Eles pu-
seram o número 45 junto com a imagem de Lula para 
tentar enganar a boa-fé das pessoas simples, mas 
não conseguiram. Lá em Pernambuco, praticamente 
71% dos votos foram para Lula. Apesar de tudo que 
eles fizeram, tenho certeza de que, no segundo turno, 
a vitória do Presidente Lula será maior. Estamos nos 
preparando para reagir a esse tipo de canalhice. Não 
há outro nome, isso é canalhice tucano-pefelista. Eu 
não quero generalizar, dizer que todos os tucanos e 
pefelistas são iguais. Mas eles devem uma explicação 
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ao País para esse tipo de comportamento de mafioso. 
Isso não é política, é coisa de gente desqualificada, 
sem ética no debate político. 

Ouço, com prazer, o Deputado Luciano Zica.
O Sr. Luciano Zica - Nobre Deputado Fernan-

do Ferro, quero cumprimentá-lo pela forma incisiva e 
firme com que faz a análise da atual conjuntura. Nes-
te momento, enfatizo a importância das eleições em 
segundo turno no Estado de Pernambuco. Teremos a 
oportunidade de livrar Pernambuco dos Governos tuca-
nos e pefelistas. Nosso candidato não irá ao segundo 
turno, mas espero ver eleito Governador o Deputado 
Eduardo Campos. Quanto ao jogo rasteiro na cam-
panha, procurou-se enganar o povo de Pernambuco, 
que felizmente é inteligente e não se deixou levar por 
esse tipo de expediente. Deputado Fernando Ferro, 
ontem, assisti indignado ao debate entre os candida-
tos à Presidência da República. Geraldo Alckmin quer 
atribuir ao Governo Lula o escândalo dos sanguessu-
gas e dos vampiros. É bom que nos lembremos – já fiz 
pronunciamento desta tribuna – de caso ocorrido em 
2002. Trata-se de emenda de 2001 para a cidade de 
Cosmópolis. O Ministério recusou-se a liberar emenda 
de minha autoria no valor exato do bem que deveria 
ser comprado, uma van para transporte de pacientes 
de hemodiálise. Era Presidente da República o Sr. 
Fernando Henrique Cardoso. O Sr. José Serra era o 
Ministro da Saúde. Pois bem, um assessor do Ministro 
José Serra ligou-me informando que estavam liberan-
do a emenda de outro Parlamentar. Avisei ao Prefeito 
José Pivatto que a emenda era de outro Deputado. E 
lhe disse: não me interessa quem é o pai da criança, 
o importante é que nasça com saúde. O Prefeito disse: 
“Deputado Zica, não posso aceitar a emenda do outro 
Deputado, porque a sua era no valor exato do bem e a 
do outro Deputado é superfaturada em 100% e temos de 
comprar na PLANAM, em Mato Grosso. Eu não aceito 
isso”. Parabenizei o Prefeito José Pivatto e liguei para 
a equipe do Ministro José Serra. Passei a informação 
e exigi investigação. Eles não investigaram. Em 2002, 
ocorreu o maior número de escândalos envolvendo 
sanguessugas, que são crias dos tucanos e são inves-
tigados pelo Governo Lula. Foram 3 anos para pegar 
toda a quadrilha. O que os tucanos não suportam é 
que o Governo Lula não vê raça, condição econômica 
e social e filiação partidária. Se estiver com a mão na 
lama, a Polícia Federal tem liberdade para prender e 
autuar. É isso que os tucanos não suportam, repito, e 
com certeza a história mostrará a sujeira que eles fi-
zeram no Brasil com todo o processo de privatização, 
com a venda inclusive de grande parte da PETROBRAS 
e do setor elétrico. O Governador Cláudio Lembo, do 
PFL, impediu recentemente que o último ato privatista 

de Geraldo Alckmin fosse levado a cabo no Estado de 
São Paulo: a venda de ações do Nossa Caixa. Feliz-
mente, o Governador Cláudio Lembo, embora do PFL, 
agiu com lucidez e resolveu não vender o que o Alck-
min já tinha mandado vender, o último banco público 
do Estado de São Paulo. Muito obrigado.

O SR. FERNANDO FERRO - Muito obrigado, 
Deputado Luciano Zica. O aparte de V.Exa. será in-
corporado ao meu pronunciamento.

No debate de ontem, o candidato à Presidên-
cia da República Geraldo Alckmin propôs a venda do 
avião usado pelo Presidente Lula. Geraldo Alckmin é 
tão esquisito. Será que ele não sabe que o avião que 
chama de Aerolula é patrimônio da FAB? Ele deseja 
vender esse avião. É bom avisar ao Brasil que esse 
é o seu desejo.

Eu sugiro que ele venda os 400 vestidos da pri-
meira-dama de São Paulo. Seria melhor. Talvez seja 
possível construir um hospital com o dinheiro da ven-
da dos modelitos que a primeira-dama de São Paulo 
ganhou de presente de empresários.

Quero crer que, pelo nível do debate, somos 
chamados a responder com esse tipo de argumen-
to. Que ele queira vender os vestidos de sua mulher, 
tudo bem. Mas não o avião da FAB que o Presiden-
te utiliza. Ele engana a população com o discurso de 
que o avião é do Presidente. Não é. É da Força Aérea 
Brasileira. Ele é utilizado pelo Presidente, como em 
qualquer outro país.

Na verdade, Geraldo Alckmin não consegue es-
conder o seu caráter elitista, de Governo de elite diri-
gido à tropa da Daslu, à qual é muito ligado e relacio-
nado socialmente em termos de classe e em termos 
empresariais. 

O Sr. Alckmin não compreende o que é uma fa-
mília que passa fome na Região Nordeste, não com-
preende a extensão e o domínio do Bolsa-Família, que 
não é só um programa assistencial, mas um programa 
integrador. A família que recebe bolsa-família se rea-
grupa. Não leva o filho para pedir esmola na rua, não 
leva a filha para se prostituir a fim de conseguir comida 
para a sobrevivência. 

Esse programa é muito mais do que assistencia-
lista. Ele integra as famílias e distribui renda. A elite 
rica não compreende o papel do Bolsa-Família e o vê 
como política compensatória, assistencialista. Isso é 
desconhecimento da realidade de sofrimento de mais 
de 40 milhões de brasileiros que estão sendo atendi-
dos por esse programa. A nossa forma de combater 
isso é dizendo que essa elite conhece a fome somen-
te através de Josué de Castro – isto é, se já leram al-
gum de seus livros – ou de algum filme. Só conhece 
a fome de maneira literária, diferentemente do nosso 
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Presidente, que viveu essa realidade, não esqueceu 
e interage exatamente para que isso não se perpetue. 
O Presidente provocou uma mudança. Os 20% mais 
pobres tiveram, entre 2001 e 2004, um aumento de 
renda de cerca de 7% ao ano. É um programa de dis-
tribuição de renda. 

Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra 
que, apenas em 2004, a renda média do brasileiro 
cresceu 3,6%, enquanto a da camada mais pobre da 
população cresceu 14,1%. Esse é o crescimento que 
precisava acontecer. E alguns reclamam que o País 
está crescendo a 2% ou 3%. É verdade. É um cres-
cimento pequeno. A nossa herança não nos permitiu 
crescer mais, mas nos setores mais pobres o cresci-
mento é muito maior. Houve o incremento do acesso 
a bens de consumo e a comida, o que está mudando 
a cara das cidades do interior. 

Vão a uma feira em uma cidade do interior. Peçam 
a alguns desses tucanos que moram em São Paulo que 
vão a uma cidade do interior do Nordeste e vejam a 
que horas está acabando a feira. Perguntem a um fei-
rante se está havendo ou não atividade econômica na 
região. O Bolsa-Família e o Programa Luz para Todos 
estão gerando emprego e renda, estão melhorando a 
qualidade de vida e trazendo cidadania para a popu-
lação que vive nos distantes rincões do País. 

Quem não conhece essa realidade pode criticar 
o Governo. Quem patrocinou e programou o apagão 
não compreende o Presidente que criou o Programa 
Luz para Todos. Vejam a diferença: um produziu o apa-
gão; o outro criou o Programa Luz para Todos. É uma 
forma de mostrar como se mudou a história do País 
no Governo Lula. 

Eu ouvi um vaqueiro do sertão de Pernambuco 
dizer que tinha luz elétrica na casa do fazendeiro. “Ti-
nha luz no curral, para iluminar a vaca do fazendeiro, 
o cavalo do fazendeiro. No Governo Lula, a energia 
está iluminando a minha casa”, disse ele. 

Essa é a diferença. Para nós, o ser humano vale 
mais do que um cavalo, uma vaca, um boi. Esse é o 
Governo Lula. É isso que eles não compreendem. É 
isso que faz com que a população se agregue, parti-
cipe, vote e faça a revolução política que está acon-
tecendo no País.

Por tudo isso, não temos medo de enfrentá-los. 
Podem levantar e engrossar a voz, partir para o que 
quiserem. O desespero é compreensível. Quero louvar 
a atitude do Presidente Lula, que foi cordato, correto 
e não revidou as agressões do Picolé de Chuchu. Pa-
receu-me mais picolé de pimenta ontem. Não sei por 
quê. Tão agressivo. Acho que tem algo a ver com um 
marqueteiro que trabalha em Pernambuco chamado 
Labareda. Ele usou essa tática no Recife. Fez uma 

companha agressiva contra o companheiro Prefeito 
João Paulo. Foi derrotado. Uma campanha preconcei-
tuosa e agressiva. Foi derrotado para a Prefeitura da 
cidade do Recife. 

Acharam que, com esse tipo de procedimento, iam 
canalizar a opinião pública. Ora, com agressão, falta de 
educação e grosseria não se ganha eleição. Na política, 
o que vale é projeto, trabalho e ação social. 

Ouço, com prazer, o companheiro Deputado Nel-
son Pellegrino.

O Sr. Nelson Pellegrino - Deputado Fernando 
Ferro, confesso a V.Exa. que ontem tive a impressão 
de estar assistindo ao debate realizado em 1989 en-
tre Lula e Collor. Vi um candidato muito parecido com 
Collor na forma de proceder, agir, na forma de mistifi-
car. Não pense S.Exa. que o País não tem memória, 
porque tem, sim. Coisas que o candidato Alckmin disse 
ontem são fáceis de serem desmontadas, comprova-
das como inverdades. Ficou claro ontem no debate, 
Deputado Fernando Ferro, que existem 2 grandes 
projetos neste País: um projeto social, que foi feito ao 
longo dos últimos 4 anos pelo Presidente Lula, e um 
projeto de volta ao passado, aos 8 anos da era FHC, 
PFL/PSDB. Quando falam, por exemplo, que há que 
reduzir o custo do Estado brasileiro, todo o mundo sabe 
do que estão falando. Querem desmontar o Estado, 
como fizeram no passado; desmontar o serviço público; 
privatizar; arrochar servidores públicos; desmontar a 
máquina. Todo o mundo sabe disso. Quando falam das 
viagens e diárias pagas, não levam em consideração 
tratar-se de meios para a Polícia Federal desarticular 
quadrilhas no Brasil, inclusive uma no Rio Grande do 
Sul que financiava o PCC em São Paulo. Essa que é a 
grande verdade. O trabalho escravo está sendo reduzi-
do no Brasil, bem como o trabalho infantil. São ações 
necessárias para o funcionamento do serviço público 
no País. Este é o debate, Deputado Fernando Ferro, 
que vamos travar nos próximos 20 dias. Que projetos 
estão em jogo no País? Deseja-se ampliar o projeto 
social, cuidando do nosso povo, ou deseja-se voltar ao 
Estado mínimo, ao Estado neoliberal, ao Estado que 
não presta assistência? Ele falou também do PROEP. 
O Presidente Lula está construindo 60 escolas téc-
nicas, oferecendo ensino gratuito aos filhos do povo, 
enquanto Fernando Henrique Cardoso, em 1997, bai-
xou decreto proibindo a criação de escolas técnicas, 
desmontando as existentes e criando o PROEP, pro-
grama que privatiza o ensino técnico no Brasil, pelo 
qual se cobra mensalidade. Mas o Presidente Lula 
está oferecendo escola de graça aos filhos do povo. 
Ontem, no debate, Alckmin defendeu a escola técnica 
paga, a universidade paga, o ensino pago. Essa é a 
grande verdade. Infelizmente, seu tempo está termi-
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nando, mas teremos oportunidade de rebater nesta 
tribuna argumento falso por argumento falso levantado 
por Alckmin, que se parece com Collor na forma de 
proceder e de argumentar. O candidato deixou uma 
avenida de questões que serão contestadas nestes 
microfones nos próximos 20 dias. Muito obrigado pela 
concessão do aparte.

O SR. FERNANDO FERRO - Ouço, com prazer, 
a nobre Deputada Maria do Rosário.

A Sra. Maria do Rosário - Quero cumprimen-
tar o Deputado Fernando Ferro pelo brilhante e muito 
bem articulado pronunciamento, feito com o coração 
e a razão, num alerta à sociedade brasileira sobre o 
Risco Alckmin, o risco de retrocesso num país que 
tem de andar para a frente. O Brasil quer mais do 
Bolsa-Família; quer mais crianças na escola com a 
aprovação do FUNDEB; quer cada vez mais políticas 
de desenvolvimento. Quero, Deputado Fernando Ferro, 
num resumo, dizer a V.Exa. que me chamou a aten-
ção a solução proposta pelo candidato Alckmin – na 
verdade, um agravamento – para a violência no que 
diz respeito à juventude. Ele defende, de forma sim-
plificada, que os jovens, a partir dos 18 anos, sejam 
condenados e relegados às penitenciárias brasileiras, 
talvez as mesmas onde o PCC manda lá em São Pau-
lo, talvez as mesmas onde os conflitos e o comando 
do crime organizado acontecem. É ali, onde ele não 
soube dar comando, onde ele não conseguiu enfrentar 
o crime, onde ele não conseguiu recuperar uma só 
pessoa, que ele quer colocar a juventude brasileira, 
diante da falência do que é seu Governo e do que 
foi nos 12 anos de PSDB o sistema de atendimento 
juvenil, com a não-aplicação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Digo, com todas as razões, que o 
clima de violência que São Paulo viveu no último pe-
ríodo, sob a responsabilidade política do PSDB, nós 
não queremos que se espalhe pelo Brasil e que as 
receitas de Alckmin, de quem governa o Estado há 
12 anos e agravou a violência, para a juventude e o 
povo brasileiro, são as que devemos rejeitar. Sr. Depu-
tado, cumprimento-o. Alerto para o risco de retrocesso 
nesse segmento, provocado por quem se orgulha de 
ter construído presídios, porque certamente fechou 
escolas, não priorizou as universidades, a educação 
e a infância brasileira. Muito obrigada.

O SR. FERNANDO FERRO - Agradeço aos 
Deputados pelos apartes. 

Encerrando minhas palavras, quero chamar o 
povo brasileiro, os servidores públicos, os que hoje 
têm oportunidade de concurso público, os que foram 
vítimas dos demissão incentivada ou voluntária, o que 
provocou tanto trauma no serviço público do Brasil. 
Hoje, estamos reorganizando o Estado brasileiro para 
prestar os serviços necessários. Precisamos de Esta-
do, sim. Um país socialmente desigual como o nosso 
precisa de uma máquina de Estado que trabalhe para 
reduzir essas desigualdades e trazer o desenvolvi-
mento. Devemos reequipar o Estado brasileiro para 

promover o desenvolvimento sustentável, ambiental e 
socialmente justo.

Deixo nosso chamamento. Não há retrocesso. No 
dia 29 de outubro, vamos marchar com o povo brasileiro. 
É Lula de novo, com a vontade e a força do povo. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Arlindo Chinaglia, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo Governo. 
Sr. Deputado, V.Exa. dispõe de até 9 minutos para seu 
pronunciamento. 

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado 
Natan Donadon, quero inicialmente agradecer ao povo 
paulista por ter me conduzido, com expressiva votação, 
para o quarto mandato como Deputado Federal. 

Cumprimento todos os Deputados que se reelege-
ram e especialmente aqueles que não se reelegeram, 
até porque nem sempre o resultado eleitoral tende a 
ser justo com a qualidade de alguns Parlamentares 
que prezamos e respeitamos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, esta-
mos a 20 dias do segundo turno da eleição. E ontem 
houve um debate entre o Presidente Lula e o ex-Go-
vernador Geraldo Alckmin. O que se viu é o famoso 
samba de uma nota só por parte do candidato Alckmin, 
que não apresentou uma única proposta, não durante 
o debate, mas durante sua campanha. Ele aponta as 
necessidades do País e diz que vai melhorar o que o 
Governo Lula está fazendo.

Além de não apresentar uma proposta, ele está 
fazendo severa autocrítica. Quando diz que não está 
no programa dele a privatização das empresas esta-
tais, ele teria que ter a coragem de dizer que foi coor-
denador do Programa Estadual de Desestatização em 
São Paulo. E por que ele não assume? Não assume 
porque não tem a coragem de fazer um balanço do 
seu trabalho. 

Se dúvida houvesse quanto a essa sua orienta-
ção a favor do mercado, a favor de que as empresas 
comandem o País, ele não teria privatizado, recente-
mente, a empresa chamada Companhia de Transmissão 
de Energia Elétrica Paulista – CETEP. Foi privatizada ao 
preço de 1,189 bilhão de reais. Tinha em caixa 600 mi-
lhões de reais. Ele a vendeu para uma estatal estrangei-
ra, colombiana. Portanto, apesar de ter falado no debate 
que não vai privatizar, este é um exemplo para a Nação 
brasileira de que eles continuam privatizando. 

Farei o relato, pela primeira vez público, de um epi-
sódio envolvendo o então Presidente Estadual do PSDB 
Geraldo Alckmin. Quando eu era Presidente Estadual do 
PT, o Sindicato dos Eletricitários de Campinas fez uma 
negociação com o então candidato Mário Covas, que foi 
ao segundo turno. Convoquei um encontro extraordinário 
do PT para avaliarmos o apoio ao candidato Mário Co-
vas. Eu, como Presidente Estadual do PT, negociei com 
Mário Covas e Geraldo Alckmin, estabelecendo como 
única condição para apoiá-los que eles não privatizas-
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sem o setor elétrico paulista. Assumiram o compromis-
so, mas não cumpriram. Lamento que o ex-Governador 
Mário Covas não esteja vivo para que possa fazer este 
debate, tal a gravidade do que estou falando, mas te-
nho de dizer, até porque o então Presidente Estadual 
do PSDB, Geraldo Alckmin, estava presente. 

Portanto, assumiram esse compromisso, que está 
escrito, junto à Diretoria do Sindicato dos Eletricitários, 
mas privatizaram a CPFL, a ELETROPAULO. Só não 
privatizaram a CESP pelo mau gerenciamento, pelo 
choque de gestão ali aplicado. Endividaram a CESP de 
tal maneira que precisaram da ajuda do BNDES para 
sustentar a empresa. Portanto, no mínimo, é uma au-
tocrítica severa, ainda que não o digam. 

O que aconteceu com a privatização do setor elé-
trico? O atendimento ao usuário passou a ser feito pelo 
0800, um inferno, ninguém consegue falar. Aumentou 
a tarifa social: os consumidores de baixa renda pas-
saram a pagar como empresa, como alguém que tem 
casa na praia. 

Quando o candidato Alckmin nega, penso que deve 
ao povo brasileiro explicações, porque, se ele continua 
privatizando, quem pode confiar na sua palavra quando 
diz que não vai privatizar mais?

O segundo ponto que creio seja útil avaliarmos, até 
porque isso foi debatido ontem, diz respeito ao ataque 
sistemático do candidato Alckmin ao Presidente Lula, 
trabalhando o tema de reformas e a necessidade de 
gerar mais empregos. Ele não disse se é reforma tra-
balhista, se é reforma sindical. Ele pode até defender 
reforma fiscal e tributária. Pois bem, ele deveria, por 
exemplo, apresentar a proposta dele e do ex-Governa-
dor, agora eleito Senador, Marconi Perillo, juntos, porque 
a principal divergência que existia e continua existindo 
para viabilizarmos aqui a reforma fiscal e tributária é 
exatamente a disputa no seio do PSDB. 

Mas quando fala do ajuste fiscal, é preciso dizer 
o que vai cortar. E aí vem a concepção do Estado, so-
bre a qual o Deputado Fernando Ferro, com vigor e 
veemência, apresentou a nossa opinião. Acreditar que 
o mercado vai fazer justiça social é acreditar em Papai 
Noel. Se é para fazer o ajuste fiscal, não pode haver 
contratação por concurso público, como este Governo 
contratou mais 80 mil servidores. Voltará a terceirização 
na Esplanada dos Ministérios. Dizem que aumenta-
mos os gastos do Estado brasileiro. Não, o que houve 
é que democratizamos o acesso, para que, por meio 
de concurso, os servidores possam exercer o seu tra-
balho num Estado profissionalizado. 

Quando se fala em privatização do setor elétri-
co, é bom recuperarmos o apagão. Eles começam a 
prever apagão para 2009 ou 2010, mas não previram 
o apagão nas suas barbas, no seu Governo, quando 
o então Presidente Fernando Henrique Cardoso disse 
que não foi informado. 

Agora, tentam jogar no colo do Presidente Lula o 
famigerado dossiê. Se há alguém que não quer marola 
nessa disputa eleitoral, é o Presidente Lula. 

De forma desleal, intelectualmente desonesta, 
dizem que é o Presidente Lula que tem de responder 
quem fez o dossiê, quem pegou o dinheiro e assim 
por diante. Não, a Polícia Federal está investigando 
por orientação do Presidente Lula. Parece que é sim-
ples, mas não é. Quando o ex-Presidente do Banco 
Central, Chico Lopes, no Governo passado, teve o seu 
apartamento invadido pela Polícia Federal e lá foram 
encontrados não sei quantos milhões de reais, o en-
tão Presidente Fernando Henrique Cardoso, de Paris, 
condenou a ação e, ao chegar ao Brasil, demitiu o Su-
perintendente da Polícia Federal. 

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, nós queremos debater o futuro do Brasil partin-
do do que já aconteceu. Mas se tivermos de debater 
caixa 2, nós o debateremos. Se for preciso debater o 
caso do valerioduto, nós vamos debatê-lo. Se tivermos 
de debater as rebeliões da FEBEM – cada uma delas 
resulta em compra sem licitação – ou a experiência do 
caixa 2 de Furnas, que precisa ser investigada, nós 
vamos debater. Não estou dizendo que aquilo seja 
verdadeiro, mas o fato é que está submerso até hoje. 
Vamos investigar Furnas.

Nós não temos nada a temer, principalmente 
porque conhecemos a qualidade do Governo Lula e o 
apoio popular que ele tem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Fernando Coruja, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PPS. S.Exa. 
dispõe de 3 minutos.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS-SC. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ontem, no debate na Rede Bandeirantes, o 
candidato Geraldo Alckmin saiu claramente vitorioso, e 
o candidato e Presidente Lula, visivelmente nervoso. Foi 
como se, em determinado instante, se desvendasse o 
que é o Governo do Presidente Lula. 

Nesses quase 4 anos de Governo, o Presidente 
concedeu 2 ou 3 entrevistas coletivas, não participou de 
nenhum confronto de idéias e se isolou no Palácio do 
Planalto. Começou a não compreender a realidade. On-
tem, ele foi colocado, primeiro, na posição de candidato 
à Presidência da República. Teve de ouvir e escutar, mas 
mesmo assim continuou arrogante, como na declaração 
que fez no blog do Noblat de que o candidato Geraldo 
Alckmin se comportou como um delegado de porta de 
cadeia. É preciso ter respeito nessa disputa da Presi-
dência da República.

O nosso candidato, Geraldo Alckmin, tem apresen-
tado propostas e está sofrendo denúncias neste instante 
pelo País, como aquelas que foram feitas pela CUT con-
tra integrantes do Congresso Nacional em outra ocasião, 
imputando-lhe inverdades, como a de querer privatizar a 
Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil e acabar 
com o Bolsa-Família.

Nós, do PPS, incorporamo-nos à campanha de Ge-
raldo Alckmin, sabendo que a Caixa Econômica Federal, 
o Banco do Brasil e os Correios, Deputado Edinho Bez, 
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vão permanecer estruturas públicas, estatais. Defendere-
mos nesta Casa a garantia do candidato Geraldo Alckmin, 
futuro Presidente da República, de que essas entidades 
permanecerão estatais, assim como permanecerá o 
Bolsa-Família, que é necessário neste instante, apesar 
de estar longe de ser uma proposta de governo.

Este País precisa desenvolver-se. No último ano, 
dentre os países da América Latina, o Brasil só cresceu 
mais do que o Haiti. Os números só não apareceram 
porque este Governo foi de uma nota só. Não houve de-
bate. No debate de ontem, o primeiro do atual Governo, 
ruiu tudo que foi construído como notícia de mídia, den-
tro do Palácio do Planalto. O Brasil está estagnado, não 
cresceu, não se desenvolveu. O Brasil precisa crescer 
e se desenvolver.

Portanto, precisamos mudar o Governo, pois qual-
quer Governo nasce, cresce, amadurece, apodrece e 
morre. E é por isso que os Governos têm mandatos, não 
ficam no poder durante 20 anos.

Este Governo apodreceu muito rápido. Todos es-
ses escândalos apodreceram o Governo. É por isso que 
precisamos mudar. E temos um candidato a Presidente 
da República, Geraldo Alckmin, que já demonstrou ao 
longo de sua carreira política, de sua carreira pública, 
que vai governar bem este País.

Portanto, nós, do PPS, estamos na cam-
panha do Alckmin e vamos lutar para que ele 
vença. Assim, o Brasil terá uma grande vitória 
e realmente entrará nos prumos.

Ontem, o debate demonstrou claramente que o 
candidato Lula ficou 4 anos isolado, não viu o que estava 
acontecendo, nem dava entrevistas coletivas. Quando se 
confrontou com a realidade, quando veio um contrapon-
to, o castelo desmoronou e ele se colocou visivelmente 
nervoso, porque a verdade apareceu.

É preciso mudar o País. E vamos mudar com Ge-
raldo Alckmin.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Concedo 
a palavra à nobre Deputada Luci Choinacki.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão 
da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
funcionários desta Casa e todos os que nos assistem 
neste momento tão importante para o País, em primeiro 
lugar quero agradecer ao Partido dos Trabalhadores, à 
coligação estadual Força do Povo e à liderança de vários 
partidos políticos, de várias religiões, às crianças e aos 
jovens, aos idosos, às donas de casa, às pescadoras, 
aos pescadores e aos trabalhadores de Santa Catarina 
que se mobilizaram na minha campanha eleitoral, pois 
tenho apresentado projetos importantes.

Agradeço-lhes em nome do Presidente Lula, em 
nome do nosso candidato a Governador, José Fritsch, e 
em meu nome. O nosso sonho não acabou.

Tenho certeza de que o voto não foi comprado ou 
negociado por denúncias, por alianças. Vieram à tribuna 
dizer que havia um negócio de 4 a 5 milhões de reais; 
depois esqueceram; calaram-se no outro dia. Isso deve 

ser verdade porque o Deputado acusado não foi cassa-
do e continuou sendo candidato. O interessante é que o 
silêncio povoou aquela região e o Palácio Santa Catarina. 
Também houve perseguição política: quem não votasse 
perderia os direitos políticos em Santa Catarina.

E os nossos votos foram de confiança e de fé, foram 
votos que jamais serão esquecidos, porque foram votos a 
um projeto, a uma história de compromisso com homens 
e mulheres pobres de Santa Catarina e deste País.

Agradeço a todos e digo que este é outro momen-
to da história. O primeiro tempo acabou; agora temos o 
segundo tempo; o tempo da convocação em defesa do 
Brasil, em defesa dos pobres deste País. 

Vamos sair às ruas, vamos ter a coragem de ree-
leger Lula Presidente da República, para a defesa das 
famílias, das mulheres, das crianças e dos pobres des-
te País!

Faço a convocação por ser mulher e mãe de um 
filho deficiente. Pela primeira vez na história do Brasil, o 
Presidente da República, que permitiu que se realizas-
se a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, esteve presente a um evento como esse, 
falando ao País. Lula acabou com o preconceito e com 
a discriminação contra milhões de homens e mulheres 
que têm deficiência física e mental.

Agradeço a esse homem, ao Presidente da Re-
pública, que abraço e a quem peço votos, em nome de 
todas essas pessoas.

O que está em jogo no segundo turno das elei-
ções? Não é qualquer coisa, mas um projeto para este 
País. Está em jogo a volta do atraso, do retrocesso, das 
privatizações. Com o outro candidato no poder, o BESC 
de Santa Catarina, por exemplo, será privatizado porque 
foi destruído e encaminhado à privatização. Com Lula, 
seguramos as privatizações. Será feita também a privati-
zação da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, 
das Centrais Elétricas, daquilo que eles não conseguiram 
negociar para enriquecer pouca gente nos 8 anos do Go-
verno do PSDB e do PFL. Eles querem voltar.

Aliás, quando dizem que vão fortalecer as Agências 
Reguladoras, é bom que cada um de nós se lembre o 
que são e que ganharam total autonomia no Governo 
passado. Além de venderem as empresas estatais e fa-
zerem negócio espúrio e criminoso no País, eles deram 
autonomia às Agências Reguladoras para definir o pre-
ço. Quem não lembra que aumentou em quase 500% a 
tarifa telefônica? As pessoas podiam comprar telefone 
como cachaça, em qualquer esquina, mas não podiam 
pagar a conta.

No Governo do Presidente Lula foi retirado delas 
o poder de definir o preço, porque há um conselho para 
isso. Assim, a população pode ter um telefone. 

Neste segundo turno também está em jogo a volta 
da violência contra os movimentos sociais. Quero alertar 
todos os movimentos sociais deste País para que lembrem 
o atraso que representava aquele Governo de 8 anos de 
truculência, época em que as nossas lideranças estavam 
na cadeia por lutarem pelos direitos humanos e sociais 
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de acesso à comida, à terra. É importante lembrar que 
no Governo Lula acabou a prisão, a perseguição política; 
diminuiu a violência contra as mulheres também.

Só o Presidente da República que reconhece o va-
lor das mulheres pode sancionar a Lei Maria da Penha. 
Foi um marco na história.

Estamos lutando e combatendo a violência em 
qualquer relação – doméstica, física, sexual, econômica 
ou na rua, contra os movimentos sociais.

Este é o Presidente da República de honra que 
precisa ser defendido e reeleito.

Precisamos também saber que está em jogo a luta 
contra a desigualdade social. Pela primeira vez na histó-
ria do País, os pobres começaram a fazer as 3 refeições 
diárias – café da manhã, almoço e jantar. Até isso, o que 
há de mais sagrado para o ser humano, o PSDB e o PFL 
tiraram. Hoje, mais de 11 mil famílias comem o que não 
conseguiam comer durante aquele Governo atrasado.

É isso o que está em debate. Por isso eles não di-
zem o que vão fazer. 

Deputada Fátima Bezerra, quem assistiu ao de-
bate viu como foi vergonhoso. Primeiramente, registro o 
protesto, o repúdio dos trabalhadores deste País, porque 
Lula representa os trabalhadores; Lula é a cara do povo, 
de tantos homens e mulheres que lutam por cidadania e 
dignidade. Depois, registro o preconceito do candidato 
do PSDB, representante do atraso e da oligarquia, do 
confisco dos direitos do povo, da violência. 

Houve deboche. E ele não foi capaz de dizer o que 
vai fazer para o País. Como disse Marta Suplicy – grande 
mulher – , é um candidato de plástico: não sabe o que 
quer; foi preparado, treinado para fazer as perguntas, 
mas não sabe o que vai fazer para o Brasil. Se falar, vai 
ter de mentir. Aliás, só mentiu. Não vai dizer a verdade, 
não vai dizer que acabará com os direitos que estamos 
conquistando. 

Só no Governo Lula, em 4 anos, geramos 7 milhões 
de empregos com carteira assinada. O Governo anterior, 
1 milhão de empregos, em 8 anos!

O Brasil não pode voltar para essa época. Não 
acredito que o País vá voltar a enfrentar essa vergonha 
que vivemos nos 8 anos do Governo dos negócios es-
púrios.

O que está em jogo é o aperfeiçoamento do pro-
grama que beneficia a família, cujo repasse aumentou 
no Governo Lula; é o aumento da assistência técnica na 
agricultura; é o PRONAF, que atende milhões de homens 
e mulheres que não tinham os direitos respeitados no 
campo; é a garantia do seguro para os agricultores na 
época da estiagem.

No  Governo Lula foi criado o PROAGRO MAIS. 
Era necessário mostrar que, por causa da seca, as dí-
vidas dos agricultores tinham de ser renegociadas. No 
Governo Lula, os pequenos agricultores não precisaram 
se mobilizar para renegociar as dívidas.

É esse o debate em jogo. Precisamos nos prepa-
rar. Tentam colocar um bode na sala para o povo sentir o 

fedor e não discutir o tema mais importante: um projeto 
de governo para o País.

Quem não tinha interesse no dossiê era o Presi-
dente Lula. Há quem caia na armadilha preparada pelos 
que já armaram outras armadilhas. Eles não conseguem 
ganhar no debate, na democracia, mas apenas no “ta-
petão”, como estão acostumados. A herança deles é 
a vitória no “tapetão”. Desde a ditadura militar, a maior 
parte age dessa forma. Ainda não se acostumaram a li-
dar com a democracia. Ainda não conseguiram entender 
que pobres, negros e índios estão comendo, estudando, 
recuperando a auto-estima, sentido que este País lhes 
pertence; estão saindo da escravidão imposta pela 
oligarquia atrasada, que sempre abusou deles. Este 
momento da história lhes incomoda.

Ouço, com prazer, a nobre Deputada Fátima 
Bezerra.

A Sra. Fátima Bezerra - Deputada Luci Choina-
cki, antes de mais nada, quero saudá-la por sua bela 
luta no Estado de Santa Catarina. No debate de ontem, 
enquanto o Presidente Lula falava com tranqüilidade 
sobre as realizações do seu Governo, sobre as impor-
tantes conquistas que o povo brasileiro obteve durante 
os últimos 4 anos, vimos seu adversário destilar ódio 
e agressividade. O candidato Geraldo Alckmin teve o 
atrevimento de questionar o Presidente Lula no cam-
po da educação. Quanto cinismo o candidato Alckmin 
demonstrou, quando cobrou do Presidente Lula a apro-
vação do FUNDEB. Ora, o Brasil sabe que a proposta 
de criação do FUNDEB foi enviada pelo Presidente 
Lula a esta Casa no ano passado e aprovada. Não 
foi aprovada totalmente em virtude da obstrução de 
setores do PFL e do PSDB, tendo à frente o Senador 
José Jorge, candidato a Vice-Presidente da República 
na chapa de Alckmin. O Senador simplesmente obs-
truiu a discussão e segurou a proposta do FUNDEB 
durante quase 4 meses no Senado Federal. Essa é a 
principal razão pela qual não foi aprovada. O Presidente 
Lula será reeleito. E, se Deus quiser, vamos concluir a 
aprovação da proposta de criação do FUNDEB ainda 
neste ano, para que vigore a partir de janeiro do ano 
que vem. Registro a minha revolta de professora, ao 
ver o candidato Geraldo Alckmin cobrar do Presidente 
Lula a nossa política de expansão das escolas técnicas, 
que hoje é praticada graças aos esforços de S.Exa. Em 
primeiro lugar, alteramos uma legislação que tinha sido 
aprovada no Governo anterior e que proibia a expan-
são das escolas técnicas pelo Brasil afora. Só neste 
ano serão implantadas 32 novas escolas técnicas no 
Brasil. O meu Estado ganhou 3. Enquanto eles adota-
ram a política do desprezo pela universidade pública, 
no Governo do Presidente Lula, em menos de 4 anos, 
foram construídas 10 novas universidades e 38 exten-
sões por este Brasil afora. O povo brasileiro sabe que 
o atual Governo tem atendido aos seus interesses, e 
é por isso que quer Lula de novo. Registro a minha 
revolta de nordestina, ao ouvir alguns setores da elite 
política, alguns analistas a serviço da candidatura tu-
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cana, criticarem a Região Nordeste, que no primeiro 
turno – e no segundo turno não vai ser diferente – deu 
votação consagradora ao Presidente Lula. O povo nor-
destino está votando em Lula porque este Governo 
tem sido bom para o Brasil e para a Região Nordeste. 
O povo da Região Nordeste vota em Lula porque, de 
fato, a sua vida está melhorando. O nosso Governo 
chegou à região com os Programas Luz para Todos, 
Bolsa-Família e de Compra Direta Local da Agricultura 
Familiar. O nosso Governo tem chegado lá com políti-
cas públicas de geração de emprego e renda. Na ver-
dade, o povo do Nordeste está libertando-se. Quando 
votava na elite por causa da cesta básica, era o povo 
mais maravilhoso do mundo. Agora está votando com 
sabedoria, por realmente reconhecer que a sua vida 
está melhorando, que o Governo Lula tem sido bom. 
Por isso, quer mais tempo para Lula, para que o Brasil 
avance cada vez mais.

A SRA. LUCI CHOINACKI - Muito obrigada, 
Deputada Fátima Bezerra.

Tenho de encerrar o meu pronunciamento. Peço 
desculpas às Deputadas que me solicitaram aparte, 
mas não vou poder conceder.

O Presidente Lula não fugiu de nenhuma pergun-
ta, respondeu a todas. 

Deixo uma pergunta: Geraldo Alckmin viaja pelos 
Estados a pé, de ônibus ou de quê? Nunca vi candida-
to a Presidente tão pequeno. Quando contratam em-
presas de transporte particulares para fazer viagens, 
tudo bem. Quando diminui-se o custo com um avião, 
ficam desesperados. Que baixaria!

O Presidente Lula respondeu a todas as pergun-
tas, não fugiu do debate.

Fernando Henrique Cardoso, quando era Presi-
dente da República, não foi a nenhum debate. Disse 
que, sendo Presidente da República, não ia a deba-
te.

Não fizemos baixaria. Respeitamos e fizemos 
disputa política e ideológica. Temos política e não va-
mos utilizar baixaria, preconceito, desrespeito, porque 
o Presidente Lula é trabalhador.

Não tenho medo do futuro. Tenho medo do Gover-
no Alckmin, porque o povo vai sofrer. Faço esse alerta 
pelo bem do País e não pelo bem de uma minoria que 
sempre se enriqueceu, deixando o povo pobre.

Ando por todo este País, sou trabalhadora, sei 
o que é a vida do povo e como ela mudou nos 4 anos 
do Governo Lula. Disso eles não gostam; isso os inco-
moda. Nunca pensaram que um trabalhador de mão 
calejada, que sofreu tanto na vida, teria sabedoria e 
inteligência para administrar este País, assim como o 
povo brasileiro, quando tem oportunidade de ir à escola 
e estudar. S.Exa. é capaz, assim como os trabalhado-
res rurais, quando se organizam em cooperativas para 
gerenciar a produção de leite, de feijão e de arroz e têm 
seus filhos estudando. Eles escrevem livros, poesias e 
músicas. Eles pensam o País, amam e sonham.

Povo brasileiro, não tenha medo. Vote em Lula.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Apre-

sentação de proposições.
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O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Vai-se pas-
sar ao horário de

 
VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Não há oradores inscritos.

 
VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Encerro a 
sessão, convocando outra, Extraordinária, para hoje, segun-
da-feira, dia 9 de outubro, às 18h31min, com a seguinte

ORDEM DO DIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

1

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 313, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 313, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional, no valor de R$ 10.000.000,00, 
para o fim que especifica. Pendente de parecer 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Prazo na comissão Mista: 8-8-06
Prazo Na Câmara: 22-8-06
Sobresta a pauta em: 9-9-06 (46º Dia)
Perda De Eficácia: 22-11-06

2

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 314, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 314, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios dos 
Transportes, do Desenvolvimento Agrário e 
da Integração Nacional, no valor global de 
R$ 698.797.766,00, para os fins que especifi-
ca. Pendente de parecer da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali-
zação.

Prazo na Comissão Mista: 14-8-06

Prazo na Câmara: 28-8-06
Sobresta a Pauta Em: 15-9-06 (46º Dia)
Perda de Eficácia: 28-11-06

3

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 315, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 315, de 2006, que dispõe sobre 
operações de câmbio, sobre registro de ca-
pitais estrangeiros, sobre o pagamento em 
lojas francas localizadas em zona primária 
de porto ou aeroporto, sobre a tributação do 
arrendamento mercantil de aeronaves, sobre 
a novação dos contratos celebrados nos ter-
mos do § 1º do art. 26 da Lei nº 9.491, de 9 de 
setembro de 1997, altera o Decreto nº 23.258, 
de 19 de outubro de 1933, a Lei nº 4.131, de 3 
de setembro de 1962, o Decreto-Lei nº 1.455, de 
7 de abril de 1976, e revoga dispositivo da Me-
dida Provisória nº 303, de 29 de junho de 2006. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 17-8-06
Prazo na Câmara: 31-8-06
Sobresta a Pauta em: 18-9-06 (46º Dia)
Perda de eficácia: 1-12-06

4

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 316, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 316, de 2006, que altera as Leis 
nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 
1991, e 9.796, de 5 de maio de 1999, e aumenta 
o valor dos benefícios da previdência social. 
Pendente de parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 24-8-06
Prazo na Câmara: 7-9-06
Sobresta a Pauta em: 25-9-06 (46º Dia)
Perda de eficácia: 8-12-06

5

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 317, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 317, de 2006, que altera dispo-
sitivos da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 
2006, que dispõe sobre a renegociação de 
dívidas oriundas de operações de crédito 
rural contratadas na área de atuação da 
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Agência de Desenvolvimento do Nordeste - 
ADENE, e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

Prazo Na Comissão Mista: 30-8-06
Prazo na Câmara: 13-9-06
Sobresta a Pauta em: 1-10-06 (46º Dia)
Perda de Eficácia: 14-12-06

6

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 318, DE 2006

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 318, de 2006, que abre cré-
dito extraordinário no valor global de R$ 
858.478.335,00, em favor da Presidência da 
República, dos Ministérios da Educação, da 
Justiça, das Relações Exteriores, da Defesa 
e de Operações Oficiais de Crédito, para os 
fins que especifica. Pendente de parecer 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 5-9-06
Prazo na Câmara: 19-9-06
Sobresta a Pauta em: 7-10-06 (46º Dia)
Perda de Eficácia: 20-12-06

7

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 319, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 319, de 2006, que institui o 
Regime Jurídico dos Servidores do Servi-
ço Exterior Brasileiro, altera a Lei nº 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, que cria, no 
Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de 
Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria, e dá outras providências. Pen-
dente de parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 7-9-06
Prazo na Câmara: 21-9-06
Sobresta a Pauta em: 9-10-06 (46º Dia)
Perda de Eficácia: 22-12-06

8

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 320, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 320, de 2006, que dispõe sobre 
a movimentação e armazenagem de mer-
cadorias importadas ou despachadas para 
exportação, o alfandegamento de locais e 

recintos, a licença para explorar serviços 
de movimentação e armazenagem de mer-
cadorias em Centro Logístico e Industrial 
Aduaneiro, altera a legislação aduaneira e 
dá outras providências. Pendente de pare-
cer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 7-9-06
Prazo na Câmara: 21-9-06
Sobresta a Pauta em: 9-10-06 (46º Dia)
Perda De EFICÁCIA: 22-12-06

(Encerra-se a sessão às 18 horas e 29 
minutos.) 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERÍODO 
DESTINADO A BREVES COMUNICAÇÕES 
DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMA-
RA DOS DEPUTADOS Nº 122, REALIZADA 
EM 12 DE JULHO DE 2006 –  RETIRADO 
PELO ORADOR PARA REVISÃO: 

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA.) - Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito o espaço 
para fazer um breve relato sobre os trabalhos da Co-
missão Especial constituída por esta Casa para analisar 
a elaboração do Código Brasileiro de Combustíveis. A 
Comissão Especial é presidida pelo Deputado Simão 
Sessim, e eu tive a honra de ser indicado Relator.

A Comissão está analisando 12 projetos apen-
sados e tem por objetivo regulamentar o art. 238 da 
Constituição brasileira, que trata de combustíveis. Re-
alizamos mais de 15 audiências públicas nos Estados, 
entre eles o meu Estado da Bahia, nas quais ouvimos 
cerca de 50 convidados, que trouxeram importantes 
contribuições para a elaboração do Código Brasileiro 
de Combustíveis.

Ouvimos os produtores de combustíveis no Bra-
sil, desde os combustíveis fósseis aos renováveis, o 
biodiesel e o álcool; a Petrobras; as refinarias, tan-
to as vinculadas à Petrobras quanto as privadas; os 
distribuidores dos diversos tipos de combustíveis; os 
revendedores e trabalhadores envolvidos; a Agência 
Nacional de Petróleo; os segmentos de defesa do con-
sumidor; o Ministério Público e entidades de defesa 
do consumidor.

Concluiremos essa fase de coleta de sugestões com 
a realização de mais 2 audiências públicas nos dias 1º e 
2 de agosto, semana em que haverá esforço concentrado 
nesta Casa, após breve recesso parlamentar.

Estamos muito animados com a idéia de forma-
tar e apresentar uma lei geral que regulamente as rela-
ções dos diversos agentes que lidam com o mercado de 
combustíveis no País. É muito importante a sociedade 
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acompanhar e participar desse processo, porque se tra-
ta de um setor sensível, com extraordinário impacto na 
vida econômica e social do País e que tem sido objeto 
de denúncias freqüentes e recorrentes por problemas no 
comércio de combustíveis: crime organizado; adulteração 
de combustíveis; falta de penas adequadas para impedir 
as fraudes; necessidade de fortalecer o órgão regulador e 
fiscalizador; insuficiência do número de fiscais da Agência 
Nacional do Petróleo para acompanhar as distribuidoras 
(atualmente são apenas 250 para acompanhar mais de 35 
mil postos de gasolina); comércio de solventes utilizados 
para adulterar combustíveis; inquietações sofridas pelo 
povo com a possibilidade freqüente de falta de combus-
tível, a exemplo do álcool.

Os brasileiros apostam neste combustível alterna-
tivo, mas sempre com insegurança. Recentemente, uma 
oscilação de preços colocou em risco a adesão dos bra-
sileiros ao carro flexível, bicombustível. Quando o valor do 
álcool oscila, o preço sobe. Assim, é colocada em risco a 
possibilidade do fortalecimento da energia alternativa. 

Precisamos estabelecer mecanismos adequados 
para a concorrência leal no mercado e seu desenvol-
vimento e, principalmente, que o Código Brasileiro de 
Combustíveis proteja o consumidor, principal vítima de 
todo esse processo. 

Temos esse desafio e esperamos, ainda no mês de 
agosto, apresentar uma proposta para que, com o debate 
na Comissão e no Plenário, possamos ter uma solução 
definitiva, para melhor relacionamento dos agentes nesse 
mercado e defesa dos consumidores brasileiros. 

Era o que tinha a dizer. 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERÍODO 
DESTINADO À ORDEM DO DIA DA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Nº 131, REALIZADA EM 2 DE AGOSTO DE 
2006 – RETIRADO PELO ORADOR PARA 
REVISÃO:

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela or-
dem.) - Sr. Presidente, o ato que procura afastar da 
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia o 
Desembargador Carlos Alberto Dutra Cintra é abso-
lutamente inaceitável.

Quem conhece a Justiça da Bahia sabe que, du-
rante muito tempo, ela esteve comprometida com as 
forças políticas que governavam aquele Estado. Carlos 
Cintra foi um dos que se insurgiram contra o posiciona-
mento que orientava o Judiciário baiano. A Justiça da 
Bahia, a partir de então, passa a cumprir o papel que 
cabe ao Poder Judiciário: ser autônomo e agir em prol 
dos interesses dos cidadãos, de acordo com a lei.

Esse ato é intolerável. Precisamos protestar contra 
ele, principalmente porque a iniciativa provém de seto-
res que transformaram, por anos, a Justiça da Bahia em 
uma justiça parcial, fato que não podemos tolerar. 

Sinaliza-se que pretendem interferir no processo 
eleitoral do nosso Estado, como fizeram no passado, 
utilizando escutas telefônicas, prática que a sociedade 
da Bahia, naturalmente, não aceitará.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para re-
gistrar que hoje o DNIT lançou edital de licitação para 
recuperar e manter a BR-030, no sul da Bahia, o que 
beneficiará Municípios como Dário Meira, Boa Nova, 
Aurelino Leal, Maraú, entre outros. Embora muito im-
portante, há muitos anos essa BR não tem recebido 
ajuda do Governo Federal. Felizmente, agora receberá 
investimentos da ordem de 15 milhões de reais por 2 
anos, pelo menos.

Saudamos, portanto, o DNIT, as lideranças locais 
e a comunidade do sul da Bahia, que contará com a 
presença do Governo Federal, assegurando trafegabili-
dade, condições de ir e vir às pessoas que lá residem, 
por meio da BR-030.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME NO PERÍODO DESTINADO AO PE-
QUENO EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDI-
NÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Nº 
150, REALIZADA EM 3 DE OUTUBRO DE 
2006 –  RETIRADO PELO ORADOR PARA 
REVISÃO:

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB-SP.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
os resultados das eleições de 1º de outubro foram 
extraordinariamente auspiciosos para todos nós do 
PSDB: além da consagradora vitória de José Serra e 
da ida do Alckmin para o 2º turno na disputa presiden-
cial, ampliamos as bancadas de Deputados Federais 
e Estaduais.

Eleito para o quinto mandato de Deputado Fe-
deral, com 205 mil votos, recebi esta votação como 
manifestação não só de companheirismo, estima e 
amizade, mas principalmente como demonstração de 
confiança, que espero nunca deixar de merecer.

Por tudo isso, não só quero agradecer o apoio e 
os votos recebidos, mas também expressar-me sobre 
o momento por que estamos passando.

Estamos vivendo uma dupla crise: uma, de com-
petência; outra, moral. Aliás, a crise é de incompetên-
cia. O País parou; crescemos apenas 2,28% do PIB 
ano passado. Em toda a América Latina, o Brasil só 
cresceu mais do que o Haiti. Nicarágua, Guatemala, 
Belize, Honduras, Panamá, Suriname, Uruguai, Para-
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guai, Bolívia –  já nem se fala na Argentina, que cres-
ceu 9%, no México, Chile ou na Venezuela – , todos 
esses países cresceram mais do que o nosso.

Mas, afinal, por que essa obstinação por cres-
cer?

Se fôssemos um país europeu, não haveria essa 
obsessão, porque lá a população não cresce, os mais 
velhos se aposentam ou morrem, e os mais jovens 
ocupam seus lugares. Mesmo assim, todos os países 
europeus buscam crescer, para melhorar a renda e a 
qualidade de vida de seus habitantes.

A situação no Brasil é completamente diferente: a 
cada ano são mais 2,3 milhões de brasileiros. A cada 
ano e meio crescemos 3,5 milhões de pessoas, ou 
seja, o equivalente à população do Uruguai. Dá para 
imaginar? A cada ano e meio, um Uruguai a mais aqui 
dentro, e nós tendo de construir, para essa população 
adicional, a infra-estrutura de um Uruguai: escolas; 
postos de puericultura; hospitais; habitações; estradas; 
saneamento básico; esgoto e água tratada.

E isso não é o pior. O mais grave é que todo ano 
1,7 milhão de jovens brasileiros chegam à idade de 
trabalhar e querem ter direito ao seu primeiro empre-
go, ou a cursar uma FATEC ou mesmo um curso de 
terceiro grau. 

Se não conseguem, se ficam sem fazer nada, 
ficam à margem. Ficar à margem é sinônimo de ficar 
marginalizado, mas não de marginal. Ocorre que na 
prática esses jovens acabam se transformando num 
“exército de reserva”, onde delinqüentes e traficantes 
tentam aliciar e recrutar seus novos comparsas. 

No mês passado, o IBGE, órgão do Governo Fe-
deral, divulgou o índice de desemprego no País: quase 
11% da nossa população economicamente ativa está 
desempregada. Outra pesquisa do IBGE, divulgada no 
final do primeiro semestre do ano passado, revela que 
mais de 30% de nossos jovens, entre 18 e 25 anos, 
estão absolutamente ociosos, nas regiões metropoli-
tanas do País. 

Isto mostra que estamos sentados em uma bom-
ba-relógio. Com um índice de desemprego na casa de 
11%, não há o que comemorar. A economia caminha 
na rota do desastre social. Não é essa, no entanto, 
a opinião do Presidente Lula e de seus Ministros. 
Perguntem-lhes como vai a economia. Eles vão res-
ponder que vai muito bem, obrigado. Afinal, a taxa de 
risco caiu. Mas o que é taxa de risco ou rating? É o 
indicador da economia que mede o risco do capital 
estrangeiro ser aplicado e não voltar. Quanto menor 
o risco, maior a certeza de que este capital será apli-
cado e voltará acrescido de juros. Para os banqueiros 
internacionais, o indicador econômico que interessa 
é essa taxa de risco. E durante o Governo Lula este 

indicador caiu, caiu muito. Por isso, para o Governo do 
PT, a economia vai muito bem, obrigado. Mas, para o 
povo, para as pessoas, gente de carne e osso, é outro 
o indicador econômico que melhor reflete a saúde, a 
febre da economia, o termômetro que mede se uma 
sociedade está sendo capaz de compartilhar com a 
população o produto gerado pelo sistema econômico. 
Esse indicador se chama índice de desemprego, ao 
lado do indicador “salário médio”. Esses são os índices 
que verdadeiramente interessam a todos.

Por isso, o Governo Lula nada tem a comemorar. 
Ao contrário, é preciso tirar o País da rota do desas-
tre. Precisamos reintroduzir o Brasil na rota do desen-
volvimento, para criar empregos, renda e melhorar a 
qualidade de vida.

E não é só isso. Estamos vivendo uma crise 
moral. As eleições de 29 de outubro serão uma gran-
de oportunidade. Não há meio-termo: ou somos um 
povo que acha graça da esperteza dos corruptos e 
vai conceder uma generosa anistia, para que os co-
fres públicos continuem sendo dilapidados por mais 4 
anos, enriquecendo delinqüentes, ou elegemos Geral-
do Alckmin, para expulsar vendilhões, banir políticos 
que fraudaram a vontade popular e nos dar o direito 
de dizer que nós, brasileiros, somos governados com 
decência e dignidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERÍO-
DO DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE 
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 150, REALIZADA EM 3 DE 
OUTUBRO DE 2006 –  RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB-BA. Pela or-
dem.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em pri-
meiro lugar, cumprimento V.Exa., Sr. Presidente, por ter 
sido reconduzido mais uma vez a esta Casa. 

Transmito também minha satisfação e agradeci-
mento ao povo da Bahia que me faz retornar a esta 
Casa para mais um mandato, com 86.881 votos. É uma 
satisfação continuar assumindo os compromissos que 
temos procurado manter com o povo da Bahia, com o 
progresso e a evolução do nosso Estado, para mais 4 
anos nesta Casa. Agora muito mais fortalecida, meu 
amigo companheiro, Deputado Nilson Mourão, porque 
o povo da Bahia decidiu eleger um novo Governador, 
conduzindo-se pela experiência vitoriosa de outros 
Estados, como o Acre.

O meu amigo Jaques Wagner ganhou as eleições 
para o Governo da Bahia já no primeiro turno, quan-
do muitos, com a arrogância tradicional, achavam que 
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aquele era um território dominado por eles. Sempre 
acreditamos que os baianos fariam sua libertação e 
entenderiam que aquele modelo esgotado, com cheiro 
de mofo, absolutamente sem criatividade, com base 
na dominação pelo medo, um dia, teria fim –  e teria 
fim dessa forma.

O ex-Ministro Jaques Wagner elegeu-se no pri-
meiro turno, contrariando as pesquisas, que têm, do-
losamente, se comportado em favor daqueles que 
dominam o Estado da Bahia há tanto tempo. Não é 
admissível que os institutos de pesquisa, especial-
mente, o IBOPE, tenham errado em 2002, em cerca 
de 20 pontos percentuais, e tenham repetido o erro 
agora. Mas o povo da Bahia, escaldado, como se diz 
no Nordeste, prevenido, não olhou para as pesquisas 
e decidiu contrariar aqueles que dominam pelo medo 
e fizeram a renovação e a libertação da Bahia.

Estamos muito animados com os novos hori-
zontes que se abrem em nosso Estado com a eleição 
de Jaques Wagner. Elegemos também um Senador e 
uma grande bancada de Deputados Federais e Esta-
duais. É um novo momento. Sentimos na Bahia, hoje, 
um ambiente de confraternização, comemoração, de 
perspectiva de desenvolvimento e distribuição da ri-
queza, dando vazão à vocação natural que o povo 
da Bahia tem para crescer e desenvolver-se num am-
biente fraterno. 

Portanto, agradeço a cada baiano pela renova-
ção de meu mandato e pelo passo que deu ao eleger 
Jaques Wagner o próximo Governador.

O Presidente Lula também teve votação esmaga-
dora no Estado, o que se repetirá de forma ampliada. 
Não temos a menor dúvida de que o povo da Bahia 
dará sua contribuição para eleger Lula no segundo 
turno, confirmando o desejo da Nação brasileira de 
continuar caminhando para frente, olhando para o fu-
turo, preservando tanta coisa positiva que consegui-
mos construir e ampliando as políticas públicas em 
favor daquele povo.

Sr. Presidente, no pouco tempo que me resta, 
também quero fazer uma saudação aos bancários que 
se encontram em greve desde a semana passada, dia 
28 de setembro. Nada mais justo do que reivindicar 
direitos, salários aos banqueiros. Estes não têm razão 
para não atender às reivindicações da categoria. Afinal de 
contas, os lucros nos bancos são abusivos. Verificamos 
que o balanço dos principais bancos do País, conforme 
divulgado no primeiro semestre, aponta lucros absurdos. 
O Itaú teve aproximadamente 3 bilhões de lucro; o Bra-
desco, mais de 3 bilhões de lucro; e o Banco do Brasil, 
aproximadamente 5 bilhões de lucro. 

Os bancários fazem greve em busca de melhores 
salários e condições de trabalho, mas os banqueiros ofe-

recem 2%, percentual menor do que o índice de inflação. 
É uma provocação!

Dirijo apelo, inclusive, aos bancos oficiais, para que 
abram processo de negociação. Já que os banqueiros da 
área privada criam dificuldades, não devemos nos escorar 
nesse processo. Devemos abrir as negociações no sentido 
de atender aos bancários. 

Deixo nossa solidariedade aos bancários e o apelo 
para que as negociações sejam abertas e as reivindica-
ções, atendidas. 

Estamos sendo vítimas de tarifas bancárias absur-
das. Hoje, os bancos já pagam a folha de pagamento e 
boa parte dos custos para o funcionamento das instituições 
apenas com o que arrecadam com as tarifas bancárias. 
Portanto, não há por que não atender aos bancários, que 
tem data-base em 1º de setembro e já esperaram demais. 
Eles prorrogaram esse processo de negociação e buscaram 
todos os espaços para essa negociação, e continuarão a 
fazê-lo. Mas já passou da hora de se sentarem à mesa e 
terem atendidas suas justas reivindicações. 

Parabéns aos bancários! Que as negociações se 
abram e que o entendimento seja feito! 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO MAURO BENEVIDES NO PERÍO-
DO DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIENTE 
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 152, REALIZADA EM 5 DE 
OUTUBRO DE 2006 –  RETIRADO PELO ORA-
DOR PARA REVISÃO:

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Como Lí-
der.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos últimos 
3 dias, após o embate eleitoral de 1º de outubro, assis-
timos a um desfile interminável de Parlamentares nesta 
tribuna, de onde focalizaram aspectos políticos, éticos e 
morais nessa campanha, que terá ainda o segundo turno, 
conforme acaba de destacar, com argumentos próprios, o 
Deputado Paulo Pimenta, que compõe a bancada do Rio 
Grande do Sul nesta Casa. 

Mas os discursos aqui proferidos – se não todos, 
a maior parte deles – apontavam para a necessidade 
imperiosa, inadiável, impostergável de se promover sem 
tardanças aquela que há sido repetidamente mencionada 
neste plenário: a reforma política. 

Há 2 meses, o próprio Presidente da República 
chegou até mesmo a apontar a necessidade de con-
vocar-se Assembléia Nacional Constituinte específica, 
destinada a uma profunda reformulação em nossa sis-
temática eleitoral e partidária. 

Contestamos aquela tese, não porque entendês-
semos que a reforma não era imperiosa, mas porque 
uma Constituinte específica passaria a ser algo capaz 
de constituir-se através de uma simples emenda à Car-
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ta magna. Seria realmente um despautério jurídico que 
ampliaria consideravelmente as nossas responsabilida-
des, quando poderíamos confiná-la especificamente à 
formulação de proposta de emenda constitucional con-
substanciando essas inovações reputadas fundamentais 
para aprimorar as nossas instituições democráticas. 

Tivemos agora esse confronto de urnas para a iden-
tificação dos votos proporcionais de Deputado Estadual 
e Federal, bem assim da eleição majoritária de Senador 
da República, Governador e Presidente da República. 

Ora, chegamos à constatação, por tudo o que nos 
foi possível pressentir e comprovar, de não ser mais 
possível procrastinar a realização de reforma política 
que basicamente pudesse aperfeiçoar a forma de es-
colha dos nossos representantes em todos os níveis 
hierárquicos.

Temos ainda 3 meses para o término desta Legisla-
tura. Nenhuma desculpa, nada mesmo, poderia realmen-
te ser apresentado para justificar a protelação em que 
inapelavelmente mergulhamos, porque foram inúmeras 
as vezes que ocupamos esta tribuna para postular, das 
Lideranças e da Presidência da Casa, articulação ob-
jetivando a concretização de reforma estrutural na vida 
política e eleitoral brasileira. Porém, nada se conseguiu 
até hoje. Recordo que ainda era Presidente desta Casa o 
nobre Deputado João Paulo Cunha, quando, compondo 
grupo presidido pelo Deputado Alexandre Cardoso e do 
qual faziam parte também o Deputado Ronaldo Caiado 
e outros colegas desta Casa, fomos ao gabinete do Pre-
sidente solicitar a inclusão, na Ordem do Dia, daquele 
projeto singelo de reforma política que não envolvia 
nem sequer modificação na Lei Fundamental brasileira. 
Mas não encontramos guarida para que as Lideranças 
partidárias pudessem chancelar aquilo que nos parecia 
realmente básico e essencial para dignificar a obtenção 
dos mandatos populares em todo o Brasil. 

Assistimos, naquele instante, Sr. Presidente, a 
transmigração irrefreável de Deputados e Senadores, 
e de executivos também, de uma para outra legenda, 
o que, no meu entender, significa a inconsistência pro-
gramática dos nossos partidos e daqueles que os re-
presentavam no cenário estadual, em âmbito federal 
ou até mesmo no âmbito municipal. 

Ora, se tudo isso foi identificado como mácula na 
sistemática eleitoral brasileira, por que não adotarmos 
nós, ainda agora, para oferecermos aos futuros Parla-
mentares, aos próximos membros desta Casa, algo de 
concreto e positivo que tenha condições de escoimar 
esse procedimento de algo que possa realmente de-
turpar a manifestação soberana das urnas?

Não posso deixar de reconhecer o esforço des-
pendido pela Justiça especializada à frente da qual 
se encontra, no Tribunal Superior Eleitoral, o Ministro 

Marco Aurélio de Farias Mello, o empenho e o devota-
mento das autoridades, dos magistrados que compõem 
aquela Corte eleitoral, mas nada se fez, efetivamente, 
além daquele projeto que objetivava apenas reduzir os 
custos da campanha nas eleições do corrente ano. 

Precisamos adotar, pelo menos, via lei ordinária, 
aquelas modificações essenciais aqui preconizadas 
durante os trabalhos da Comissão Especial, a fim de 
que não seja irrogada à nossa face a increpação de 
que fomos desidiosos, omissos e negligentes no cum-
primento dessa tarefa primordial ao exercício das nos-
sas obrigações diante do povo brasileiro.

Que venha a reforma política! O meu partido está 
perfeitamente ajustado a essa tese, a essa idéia e a 
essa proposição, e é preciso que as outras bancadas 
somem o seu apoio e a sua solidariedade, a fim de 
que não fiquemos sem essa alternativa, que tem por 
objetivo maior dar aos partidos e à legislação eleitoral 
algo que ofereça, numa modernização ética e inadiá-
vel, em outras oportunidades de confronto, condições 
excepcionais ao exercício soberano do voto. 

Por isso, volto a essa tese com redobrada ênfa-
se para postular às Lideranças partidárias, ao próprio 
Presidente Aldo Rebelo, que com tanta dignidade diri-
ge esta Casa Legislativa, para que não delonguemos 
essa tarefa, quando temos todas as condições de re-
alizá-la até o dia 31 de janeiro de 2007, data do térmi-
no da presente Legislatura, da qual fomos partícipes 
durante 4 anos. 

Se é certo que muitos dos que aqui se encontram, 
inclusive os 2 eminentes membros da Mesa e eu pró-
prio, foram reinvestidos na representação popular pela 
manifestação das urnas, em 1º de outubro, podemos 
perfeitamente antecipar essa tarefa e legar àqueles 
que vão nos suceder a oportunidade de conhecerem 
uma nova estrutura partidária e eleitoral, em condições 
de vitalizar os rumos institucionais e democráticos do 
nosso País.

Por isso, tive o empenho e o interesse de utilizar 
este espaço da Liderança do meu partido, interpretando 
o sentimento do próprio comando partidário do País de 
fazer esta sugestão, para que o Presidente Aldo Rebelo 
e os Líderes de todas as bancadas somem esforços, 
conjuguem boa vontade, a fim de que não mais deixemos 
à margem do interesse geral aquilo que pode ser funda-
mental para o exercício da democracia.

Que venha a reforma política e com ela aquelas ino-
vações que talvez não venham a ser uma panacéia, mas 
algo que efetivamente melhore os padrões de encaminha-
mento daquilo que possa representar a manifestação do 
povo brasileiro por meio de urnas livres. 

Sr. Presidente, volto a destacar, neste instante, que a 
reforma política não pode mais sofrer nenhum processo de 



Outubro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 46345 

protelação, porque isso desgastaria ainda mais desfavora-

velmente a imagem de todos nós, que, com novo mandato 

à vista, temos o dever de cumprir o atual e fazê-lo com a 

maior dignidade, oferecendo ao País reforma política lím-

pida, clara e precisa que valorize os partidos e sobretudo 

a manifestação emanada da massa votante.

Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados. 

Agradeço também a quem está nas galerias ouvin-
do este discurso na tarde de hoje, entendendo o ímpeto, 
o desejo de alguém que tantas vezes ocupou esta tribuna 
para defender a tese reformista na sistemática eleitoral e 
partidária brasileira.

Ata da 154ª Sessão, Extraordinária,  
Noturna, em 9 de outubro de 2006 

Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente Eduardo Gomes,  
3º Secretário Natan Donadon, Pompeo de Mattos, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno. 

ÀS 18 HORAS E 31 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

Aldo Rebelo
Nilton Capixaba
Eduardo Gomes
Geraldo Resende

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PTB
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

CORONEL ALVES PL
DAVI ALCOLUMBRE PFL
Total de Amapá: 2

PARÁ

ASDRUBAL BENTES PMDB
ZÉ LIMA PP
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 3

AMAZONAS

ÁTILA LINS PMDB
HUMBERTO MICHILES PL
SILAS CÂMARA PTB
Total de Amazonas: 3

RONDONIA

ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PSDB
MIGUEL DE SOUZA PL
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondonia: 5

ACRE

CHICÃO BRÍGIDO PMDB
JOÃO TOTA PP
PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 4

TOCANTINS

ANA ALENCAR PSDB
DARCI COELHO PP
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

CÉSAR BANDEIRA PFL
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
WAGNER LAGO PDT
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ARIOSTO HOLANDA PSB
EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB
GONZAGA MOTA PSDB
JOÃO ALFREDO PSOL
JOSÉ PIMENTEL PT
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 10
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PIAUÍ

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

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
LÚCIA BRAGA PMDB
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PSB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RONALDO CUNHA LIMA PSDB
Total de Paraíba: 7

PERNAMBUCO

CARLOS BATATA PFL
FERNANDO FERRO PT
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 1

SERGIPE

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

BAHIA

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FÉLIX MENDONÇA PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JORGE KHOURY PFL
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ CARREIRA PFL
MILTON BARBOSA PSC

NELSON PELLEGRINO PT
PEDRO IRUJO PMDB
REGINALDO GERMANO PP
ROBÉRIO NUNES PFL
WALTER PINHEIRO PT
ZELINDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 22

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
ANA GUERRA PT
ARACELY DE PAULA PL
CARLOS MOTA PSB
CÉSAR MEDEIROS PT
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
EDUARDO BARBOSA PSDB
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PSB
LEONARDO MONTEIRO PT
LINCOLN PORTELA PL
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PSB
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
SILAS BRASILEIRO PMDB
VADINHO BAIÃO PT
VITTORIO MEDIOLI PV
Total de Minas Gerais: 21

ESPÍRITO SANTO

FEU ROSA PP
MANATO PDT
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL
NILTON BAIANO PP
RICARDO SANTOS PSDB
Total de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE SANTOS PMDB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PFL
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CARLOS NADER PL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PSOL
DELEY PSC
DR. HELENO PSC
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PV
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FERNANDO LOPES PMDB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS S.PART.
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO S.PART.
JULIO LOPES PP
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
REINALDO BETÃO PL
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 21

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
ARNALDO MADEIRA PSDB
DEVANIR RIBEIRO PT
EDNA MACEDO PTB
FLEURY PTB
IARA BERNARDI PT
JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO BATISTA PP
JOÃO PAULO CUNHA PT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCOS ABRAMO PP
ORLANDO FANTAZZINI PSOL
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
TELMA DE SOUZA PT
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTINHO PT
WALTER BARELLI PSDB
WALTER FELDMAN PSDB
XICO GRAZIANO PSDB
Total de São Paulo: 28

MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
RICARTE DE FREITAS PTB
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PFL
TADEU FILIPPELLI PMDB
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

LUIZ BITTENCOURT PMDB
PEDRO CHAVES PMDB
RUBENS OTONI PT
Total de Goiás: 3
MATO GROSSO DO SUL
VANDER LOUBET PT
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
CHICO DA PRINCESA PL
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
HERMES PARCIANELLO PMDB
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
OSMAR SERRAGLIO PMDB
RICARDO BARROS PP
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLITO MERSS PT
EDINHO BEZ PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
IVAN RANZOLIN PFL
JOÃO MATOS PMDB
JORGE BOEIRA PT
LUCI CHOINACKI PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PSDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
EDIR OLIVEIRA PTB
ENIO BACCI PDT
HENRIQUE FONTANA PT
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
LUIS CARLOS HEINZE PP
ORLANDO DESCONSI PT
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL
Total de Rio Grande do Sul: 10

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - A lista 

de presença registra na Casa o comparecimento de 
203 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
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Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo 

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II - LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Fica 

dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Passa-

se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Pas-

sa-se às

IV - BREVES COMUNICAÇÕES
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Tem V.Exa. 

a palavra. 
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-

SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
indago a V.Exa. qual é a disposição da Presidência com 
relação ao painel. V.Exa. vai abrir o painel para registro 
de presença nesta sessão extraordinária ou vai manter 
o painel da sessão anterior? 

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Um novo 
painel será aberto para o registro de presença nesta 
sessão extraordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) - Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revi-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o assunto de hoje é o debate entre o embusteiro Geraldo 
Alckmin e o Presidente Lula. 

Esse embusteiro falou que quer reduzir os gastos 
do Estado brasileiro. Vai reduzir gastos onde? Ele utilizou 
uma frase de efeito: combatendo a corrupção. Isso não é 
verdade. A redução de gastos vai dar-se com a extinção 
de Ministérios, segundo ele falou. Que Ministérios serão 
extintos? Será que o Brasil pode desfazer-se de uma se-
cretaria de igualdade racial? Será que o País ainda tem 
que ostentar uma desigualdade tão profunda? Basta ir 
no Urso Branco e no Carandiru para ver que a população 
carcerária brasileira é eminentemente negra. 

Sr. Presidente, temos um país com muita desigual-
dade racial, que só se combate com política de Estado. 
Quando propõe fechar Ministérios, suponho que pretende 
acabar com a Secretaria de Igualdade Racial. Como fi-
cariam os quilombolas, que, pela primeira vez na história 
brasileira, tiveram reconhecida sua etnia? Um país que 
quer ser pluricultural, pluriético, tem que ter políticas de 
Estado voltadas para a igualdade racial. 

Se não é a Secretaria de Igualdade Racial, ele 
pretende extinguir a Secretaria das Mulheres. Será 
que num país machista como o nosso, em que a cada 
quase 9 minutos uma mulher sofre violência dentro de 
casa, acabar com política pública de combate à vio-
lência doméstica e familiar é proposta de um Governo 
que se diz democrático?

Será que ele quer acabar com o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário? Será que sabe que a re-
forma agrária tem que ser uma política de Estado? 
Será que os quase 9 milhões de trabalhadores rurais 
que querem terra para plantar e produzir ficarão sem 
o Ministério que permite fortalecer a agricultura fami-
liar? Será esse o Ministério que o candidato Geraldo 
Alckmin quer acabar? 

Talvez ele queira demitir servidores públicos para 
cortar o tamanho do Estado. O Brasil já passou por 
uma fase em que o serviço público foi terceirizado, 
quando se quebrou o Regime Jurídico Único, em 1998, 
com a Emenda Constitucional nº 19, e se contratou no 
serviço público pelo regime celetista. É esse modelo 
de política para o servidor público que se quer imple-
mentar no Brasil?

É óbvio que esse corte de despesas vai dar-se 
nos investimentos sociais, com redução do Bolsa-Fa-
mília, de políticas de combate à discriminação social, 
de combate à violência doméstica e familiar, de inclu-
são social de populações quilombolas. 

É esse Estado que quer o Sr. Geraldo Alckmin. 
Contudo, um dos grandes defeitos dos neoliberais é 
esconder a cara. Talvez tenhamos que comprar óleo 
de peroba para passar na cara dos neoliberais, que se 
escondem e não assumem sua postura de redução do 
tamanho do Estado, de não ter nenhum compromisso 
com a sociedade. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, acho que 
a profecia nazi-fascista de Jorge Bornhausen não se 
concretizou. Esta raça ficou fortalecida no processo 
eleitoral. O Partido dos Trabalhadores foi o partido que 
mais votos teve para a Câmara dos Deputados. Esta 
raça sobreviveu, está viva e vai continuar a viver para 
combater a hipocrisia e os caras-de-pau.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Valverde, o Sr. 
Natan Donadon, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Gomes, 3º Secretário.

A SRA. MARIA DO CARMO LARA - Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Tem 
V.Exa. a palavra.
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A SRA. MARIA DO CARMO LARA (PT-MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, quan-
do cheguei, já havia mudado o painel. Registro minha 
presença na sessão anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - A Pre-
sidência comunicará à Secretaria-Geral da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) - Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Orlando Desconsi.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Sem re-
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, cidadãos brasileiros, o Governo do PSDB, que 
governou o País durante 8 anos, buscou duas vezes 
o socorro do Fundo Monetário Internacional, e o Pre-
sidente Lula, em menos de 4 anos, livrou-se do FMI. 
O Governo do PSDB e do PFL aumentou a dívida em 
relação ao PIB de 28% para 55%, e Lula reduziu-a 
para 51%. A carga tributária no País aumentou de 
25% para 36% na gestão tucana, e não aumentou na 
atual gestão e não aumentará no futuro mandato do 
Presidente Lula. 

O Governo tucano-pefelista privatizou empresas 
importantes do País, como a Vale do Rio Doce, que foi 
vendida por 3,3 bilhões de reais e hoje vale vinte ve-
zes mais. Na época, o preço de venda dessa empresa 
estratégica da economia brasileira foi calculado baixo 
e sua privatização ocasionou o aumento do preço do 
aço e de um conjunto de produtos, prejudicando o se-
tor produtivo.

O Governo passado realizou menos do que o 
atual em todas as áreas do ponto de vista da inclusão 
social e da distribuição de renda. 

Para onde foi o dinheiro do Fundo Monetário 
Internacional, a quem o Brasil pediu socorro. Quem 
deve pagar a conta? Para onde foi o dinheiro das pri-
vatizações, se não vemos políticas de inclusão social 
e de distribuição de renda? Mesmo com tudo que se 
vendeu e com o socorro que se buscou, o Brasil não 
cresceu. A infra-estrutura estava destruída, os juros 
eram mantidos em torno de 25% e o Brasil não tinha 
credibilidade internacional. O que foi feito durante es-
ses 8 anos? 

Sr. Presidente, esses que hoje se apresentam 
como novidade, como salvadores da Pátria, querem 
voltar a governar o Brasil, querem levar o País ao Fundo 
Monetário Internacional novamente, querem nos levar 
à dependência da Área de Livre Comércio das Améri-
cas, numa imposição do Governo americano, querem 
acabar com os programas sociais, como o seguro 
para a agricultura familiar, as políticas de habitação 
que chegam ao campo e também às cidades. São 20 
bilhões de reais, o maior volume de recursos da histó-
ria deste País. Querem acabar com os investimentos 
no saneamento básico, que são 14 vezes superiores 

aos da gestão anterior? Aliás, estamos mudando a lei 
para permitir o investimento em empresas públicas, o 
que eles tinham proibido exatamente para estrangular 
o setor, buscando a sua privatização.

No campo da educação, querem voltar a proibir 
investimentos nas escolas públicas, nas universidades 
federais? Lula mudou essa situação. No Rio Grande 
do Sul, isso aconteceu depois de 40 anos. Querem a 
não-aprovação do FUNDEB, que amplia o volume de 
recursos para creche, educação infantil, 2º grau, edu-
cação de jovens e adultos? Infelizmente, esse projeto, 
de autoria do atual Governo, que valoriza da creche 
até o 2º grau, ainda não foi votado porque demorou 
muito no Senado.

O que está em jogo, cidadãos brasileiros, é a 
volta do processo de privatização, de subserviência à 
política dos Estados Unidos, de corte de investimen-
tos na área social. Muitos Parlamentares que apóiam 
a candidatura Alckmin criticaram desta tribuna esses 
investimentos. Para eles, investir no social é gasto; para 
nós, é investimento –  investimento no ser humano, nas 
pessoas que precisam do Estado brasileiro.

Estado mínimo significa o mínimo de investimen-
to nessas pessoas. Precisamos de um Estado capaz 
de gerar desenvolvimento, de incluir as pessoas para 
construir uma infra-estrutura que permita ao Brasil 
crescer. Hoje o País está investindo em portos, aero-
portos, estradas, educação, enfim, em todas as áreas 
necessárias para crescer.

Lula é o primeiro Presidente a se livrar do Fundo 
Monetário Internacional. Tem méritos, portanto, na sua 
gestão, tem méritos nas políticas de inclusão social, e 
por isso que será reeleito. É por isso que Alckmin bate 
com tanta força, porque ele é o candidato dos poucos 
ricos deste País, ele é o candidato que defende aqueles 
poucos que sempre tiveram privilégios no Brasil.

É por isso que a maioria esmagadora do povo 
brasileiro votará pela reeleição do Presidente Lula.

A SRA. DRA. CLAIR (PT-PR. Sem revisão da 
oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
nesta oportunidade, cumprimento os Deputados elei-
tos e os não eleitos.

Sr. Presidente, quero fazer uma análise das elei-
ções e de nosso trabalho no Parlamento.

O Paraná elegeu em 2002 a primeira Deputada 
Federal do Estado. Nestas eleições, as mulheres do 
Paraná não conquistaram nenhuma vaga na Câmara 
Federal, apesar de serem a maioria do eleitorado e 
da população. São 30 Deputados eleitos, e nenhuma 
mulher. 

É importante perguntarmos que causas nos le-
varam a perder o espaço no Parlamento: será o poder 
econômico, a crise política pela qual passa o País, a 
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descrença da sociedade, a repulsa à corrupção no Par-
lamento, o dossiê Serra ou o trabalho desempenhado 
pelo nosso mandato? A sociedade tem o direito de sa-
ber que pilares sustentaram nossa atuação na Câmara 
Federal, para que possa avaliar o nosso trabalho.

A linha mestra defendida foi a mudança no mo-
delo econômico implementado em nosso País, que se 
retrata no Orçamento da República, que, em 2007, de 
um total de receitas liquidas de 503 bilhões, destinará 
56 bilhões para pagamento de uma parte dos encar-
gos financeiros da dívida pública, que totalizam 240,6 
bilhões. Sendo que para educação serão destinados 
26 bilhões e para investimentos apenas 17 bilhões. 
Criamos a Frente Parlamentar de Acompanhamento 
da Dívida Pública no Congresso, pois consideramos 
que esta impede o crescimento econômico do País. 
Defendemos, ao longo do mandato, que o Brasil não 
só tivesse metas de controle de inflação, mas metas de 
crescimento econômico (acima de 5%) e de distribuição 
de renda, para impulsionarmos o desenvolvimento do 
País ao nível das suas potencialidades. É necessário 
ter mais recursos para investimentos, pois apenas 17 
bilhões não são suficientes para a dinamização da 
economia, para gerarmos os empregos necessários 
e o bem-estar da população. Há que diminuir os juros, 
pois estes impactam a dívida pública e ficamos num 
círculo vicioso: a dívida pública é grande (ultrapassa 
1 trilhão de reais), não conseguimos pagar sequer os 
juros, somos obrigados a refinanciá-la. Para que isso 
aconteça, colocamos títulos no mercado, com os juros 
mais altos do mundo, e ao fazer isso a nossa dívida 
cresce ainda mais e diminuímos nossas possibilidades 
de crescimento econômico e causamos à população 
prejuízos sem precedentes. 

Outra vertente do nosso mandato foi a defesa do 
patrimônio público, representada principalmente pela 
retomada da luta pela anulação do leilão de privatiza-
ção da Companhia Vale do Rio Doce, pela revitaliza-
ção das ferrovias, e a campanha contra o leilão das 
áreas petrolíferas. 

Também defendemos os direitos trabalhistas e 
políticas de recuperação do salário mínimo. Neste 
sentido, apresentamos diversos projetos individuais 
e emendas em medidas provisórias e em projetos 
gerais, como o da Lei das Falências e o das Micro e 
Pequenas Empresas, preservando direitos trabalhis-
tas. Trabalhamos projetos para agilizar o processo na 
Justiça do Trabalho e defendemos diversos planos de 
cargos e salários de muitas categorias. 

A defesa das mulheres esteve presente no nosso 
mandato, não só em relação à violência contra a mulher, 
mas também no combate ao tráfico de seres humanos, 
ao trabalho escravo, em que as maiores vítimas são 

as mulheres. A ampliação do direito das domésticas e 
a igualdade com os demais trabalhadores mereceram 
uma atenção especial, assim como a redução da con-
tribuição previdenciária para as donas de casa de baixa 
renda, para que estas tenham assegurados os direitos 
previdenciários, em especial a aposentadoria. 

Quanto aos jovens, procuramos construir alter-
nativas de lazer e prática esportiva, para mantê-los 
afastados das ruas: apresentamos emendas que pos-
sibilitam a reforma e a construção de 11 quadras es-
portivas cobertas em vários colégios. Quatro delas já 
foram inauguradas. 

A população de baixa renda que morava em áreas 
de risco (nas margens dos rios) foi contemplada com 
recursos do Governo Federal, através de emendas par-
lamentares de nossa autoria.

Isso tudo reflete uma parte de nosso mandato 
para avaliação dos paranaenses. Quero agradecer os 
votos que tivemos, o empenho de nossa assessoria, 
dos amigos e da imprensa. Sabemos que um espaço 
no Parlamento é um poderoso instrumento em defesa 
de um projeto de desenvolvimento econômico para a 
nossa Nação, mas, independentemente de termos um 
mandato, continuaremos, como sempre fizemos, defen-
dendo as mudanças necessárias em nosso País. 

Queremos aproveitar para pedir aos nossos elei-
tores apoio no segundo turno ao Presidente Lula e ao 
Governador Requião, no Estado do Paraná, por repre-
sentarem sem dúvida a melhor opção.

Era o que tinha a dizer.
Obrigada.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Sem revisão 

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fo-
mos convocados para este esforço concentrado nesta 
segunda-feira, a prosseguir amanhã, quiçá quarta-feira, 
para votarmos, na Câmara dos Deputados, as matérias 
pautadas. 

Só que, ao examinarmos a pauta para esta sessão 
extraordinária, nós nos deparamos, Sr. Presidente, com 
8 medidas provisórias. Trata-se de matérias enviadas 
pelo Poder Executivo e que trancam o trâmite das de-
mais matérias. Das 8, 3 tratam de abertura de crédito 
extraordinário. Constitucionalmente, medida provisória 
não é a proposição mais adequada para a apreciação 
da Câmara dos Deputados. A mais adequada é o pro-
jeto de lei.

A partir do momento em que o Executivo usa e 
abusa do envio de MPs a esta Casa, nós interrompemos 
o processo legislativo ordinário, de matérias importan-
tes para o País. Estamos assistindo hoje a este abuso: 
o plenário quase vazio. Ou seja, não há quorum para 
deliberar. Se não houver acordo das lideranças parti-
dárias, nada votaremos. 
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Sr. Presidente, é urgente que esse tipo de proce-
dimento seja modificado na próxima Legislatura. Não 
podemos mais aceitar passivamente o abuso da edição 
de medidas provisórias. Isso deturpa a representati-
vidade parlamentar, o funcionamento do Congresso 
Nacional. Na próxima Legislatura, temos de modificar 
essa situação. O Parlamento não suporta isso, ou seja, 
não produzir suas próprias proposições, uma vez que 
fica tão-somente discutindo matérias de interesse do 
Executivo, em especial MPs. 

Espero, Sr. Presidente, que não estejamos aqui 
perdendo nosso tempo, usando recursos federais com 
vindas e estadas nesta cidade sem nada votarmos. 

Por isso, faço apelo para que neste esforço con-
centrado discutamos e votemos urgentemente essas 
MPs. Temos de colocar em pauta, na próxima Legis-
latura, proposição que modifique o instituto da edição 
de medidas provisórias, tão urgente quanto a reforma 
política. Não  podemos mais aceitar que se proceda a 
esse modelo político falido que não representa mais 
a vontade do povo brasileiro. 

Temos que fazer uma pauta pró-ativa, uma propo-
sição positiva de que na próxima Legislatura tenhamos 
que trabalhar neste Parlamento em 2 focos: a redução 
das edições de medidas provisórias e a reforma política. 
Temos que pautar esses 2 assuntos de forma prioritária, 
sob pena de continuarmos desfigurando o Congresso 
Nacional, a nossa atuação na condição de represen-
tantes do povo brasileiro, e, acima de tudo, ceifando o 
Parlamento de travar suas próprias discussões.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Claudio Cajado, 
o Sr. Eduardo Gomes, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Mário Heringer, 4º Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mário Heringer) - Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, durante a recente campanha eleitoral, 
em cada visita empreendida aos bairros de Fortaleza, 
chegavam aos candidatos postulações prementes e 
indispensáveis, notadamente as vinculadas à área ha-
bitacional, em razão da precariedade das moradias, e 
o desejo de que se ampliassem as políticas públicas 
que, nesse setor, se vinculam primordialmente ao Mi-
nistério das Cidades.

Na quinta-feira passada, um Seminário de Po-
líticas Habitacionais de Interesse Social foi levado a 
efeito em nossa Capital, com o patrocínio do SEBRAE, 
quando foram sugeridas providências inadiáveis por 
parte daquela Pasta, em conexão com a municipali-

dade local, com vistas a equacionar um problema de 
transcendência inquestionável às classes sociais me-
nos favorecidas.

Mesmo levando em conta que entre 2002 e 2006 
houve uma ampliação de recursos nesse nevrálgico 
setor, passando de 7 bilhões para 16 bilhões de reais, 
o investimento não foi suficiente para atender, mais 
ponderavelmente, a uma demanda de tamanha mag-
nitude, que reclama providências urgentes por parte 
do Poder Central.

No bairro do Pirambu, em nossa metrópole, par-
ticipei, em setembro passado, de uma reunião organi-
zada pelo líder Alípio Rodrigues, objetivando encontrar 
uma solução ligada à desapropriação de uma vasta área 
que pertence à CIBRESME, com capacidade para a 
construção de cerca de 1.600 casas populares, o que 
significaria alternativa válida, destinada a contemplar 
razoável número de pessoas carentes, ansiosas por 
um teto que lhes abrigasse e à respectiva família.

Naquele ensejo, assumi o compromisso de fazer 
chegar a reivindicação ao conhecimento do Ministério 
das Cidades e, simultaneamente, da Caixa Econômica 
Federal, a fim de que se viabilizasse tão justo anseio, 
de enorme relevância para um dos mais populosos 
bairros de nossa urbes.

Desejo, inclusive, em perfeita sintonia com as 
esferas oficiais mencionadas, apresentar emenda ao 
Orçamento com tal finalidade, em esforço com vistas 
a tornar realidade uma causa que envolve o interesse 
de quase 2 mil famílias da capital cearense.

Fica, pois, neste primeiro pronunciamento apelo 
veemente ao próprio Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, na expectativa de que venha a ser acolhido pelo 
Chefe da Nação, transformando em realidade essa 
postulação de caráter social.

O   SR. ZONTA (PP-SC. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, funcionários e 
funcionárias desta Casa, um dos temas que nos pre-
ocupam em Santa Catarina, mas que poderá encami-
nhar-se para uma solução é a conclusão da BR-282, 
rodovia de integração catarinense que liga Florianópolis 
à divisa com a Argentina. Dois trechos da rodovia ainda 
estão para serem executados: o que liga São Miguel do 
Oeste e Paraíso à divisa com a Argentina e o que liga 
São José do Cerrito, Vargem e Campos Novos. Esses 
trechos estavam em execução e devidamente licitados 
ainda em 2001; é uma história antiga. 

Em 2003, dadas as evoluções contratuais e as 
divergências de valores, houve-se por bem fazer uma 
auditoria sobre a necessidade de revisão dos contra-
tos. Depois da delonga de defesas e de investigação 
profunda do Tribunal de Contas da União, houve en-
tendimento. E chega agora à Comissão de Orçamento 
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do Congresso Nacional o Acórdão nº 976, de 2006, do 
TCU. É necessário agilizar a homologação desse acór-
dão naquela Comissão.

Ao ex examinar a pauta da Comissão de Orçamen-
to, notei que esse acórdão do TCU faz parte da pauta 
da reunião de amanhã, às 14h30min. Na condição de 
um dos representantes do oeste de Santa Catarina, 
dos planaltos serrano e central, faço um apelo a todos 
os membros da Comissão de Orçamento, Deputados e 
Senadores, a fim de que homologuemos esse acórdão 
amanhã, para que sejam entregues, em tempo hábil, as 
novas ordens de serviço. Além disso, que seja empe-
nhado o valor de mais de 40 milhões de reais previsto 
no Orçamento de 2006, garantindo a utilização desse 
recurso, para que seja possível a retomada imediata das 
obras da BR-282, no trecho de São José do Cerrito e 
Vargem a Campos Novos, e o início da implementação 
da obra de abertura e asfaltamento do trecho de São 
Miguel do Oeste e Paraíso à divisa com a Argentina.

Este é o apelo que desejamos fazer, em nome do 
povo de Santa Catarina, aos Parlamentares da Comis-
são de Orçamento.

O SR. PRESIDENTE (Mário Heringer) - Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Daniel Almeida.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DANIEL 
ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronuncia o se-
guinte discurso.) - Sr. Presidente, caros colegas, há 3 
anos a União Européia ameaçava impor barreiras às 
compras nacionais devido às falhas encontradas por 
uma missão veterinária no controle de resíduos e con-
taminantes (medicamentos e drogas) em animais vivos 
e produtos de origem animal.

A principal suspeita era que os medicamentos e 
substâncias proibidos na Europa continuavam sendo 
usados na produção brasileira. 

A União Européia anunciou que, por enquanto, 
não ampliará seu embargo contra a carne brasileira 
por causa dos indícios de febre aftosa registrados há 2 
semanas no Estado de São Paulo. 

Os europeus mantêm restrições à carne brasileira 
produzida nos Estados de São Paulo, do Paraná e de 
Mato Grosso do Sul. Mas certos países, como a Irlan-
da e a França, pressionam a comissão para ampliar o 
embargo para outros Estados e impor a medida por um 
período mais longo.

Agora, a União Européia recebeu informações 
que deixaram as autoridades brasileiras preocupadas: 
novos focos de aftosa teriam sido identificados em 
São Paulo. 

Embora o Ministério da Agricultura tenha garanti-
do a improcedência da informação, os veterinários da 
UE preferiram fazer uma nova vistoria, com resultados 
positivos aos brasileiros. 

Srs. Deputados, essa guerra diplomática em tor-
no da saúde animal se dá porque os países da União 
Européia se sentem prejudicados pelas exportações 
brasileiras. Em razão disso, aproveitam-se das condi-
ções consideradas insuficientes no setor fitossanitário 
nacional para pedir a imposição de barreiras. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que dê ampla di-
vulgação de todo o conteúdo deste pronunciamento.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. LINCOLN PORTELA (PL-MG. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, nos debates deste segundo turno das 
eleições presidenciais, estão sendo abordados os temas 
de maior interesse da população brasileira atualmente: 
saúde, educação, emprego e segurança pública.

Na condição de integrante da Comissão de Se-
gurança Pública e de Combate ao Crime Organizado, 
quero aqui fazer um comentário sobre a segurança 
pública em nosso País –  nada de novo.

Essa questão é de crucial importância para todos 
os cidadãos brasileiros. Não há sequer uma unidade da 
Federação que não esteja às voltas com esse grave pro-
blema. É por demais conhecido o que atualmente vem 
ocorrendo em São Paulo, onde uma facção criminosa, 
o Primeiro Comando da Capital, já é uma organização 
paraestatal quase tão poderosa quanto as forças de 
segurança daquele Estado. Em muitos casos, como 
vimos nos recentes períodos de terror praticados por 
aquela associação criminosa, ela tem-se transformado 
em verdadeiro ente acima da lei e da ordem. E o mais 
grave: sem possibilidades de no curto e no médio pra-
zos vermos diminuído esse danoso poder.

Mas essa situação calamitosa não se restringe 
a São Paulo. Há décadas, o crime organizado tomou 
conta dos morros e das favelas do Rio de Janeiro, a 
ponto de até mesmo o Exército ter de intervir, como 
aconteceu no ano passado. De forma rápida e incon-
trolável, a organização criminosa se infiltrou também 
na classe média e na classe média alta da cidade do 
Rio de Janeiro.

O caso mais dramático talvez seja o do Espírito 
Santo. Lá a situação chegou a tal ponto que o Gover-
nador mais votado no Brasil, Paulo Hartung, recebeu 
o voto de quase 80% do eleitorado capixaba por sua 
promessa de desamarrar e eliminar todos os tentácu-
los das organizações criminosas que atuam naquele 
Estado. 
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O crime ali já se infiltrou perigosamente em todas 
as esferas do Poder Público. O novo Governo terá gi-
gantesco trabalho de purificação pela frente. Não será 
fácil, compreendo, mas com vontade, ação política e 
o maciço apoio popular oriundo das urnas, poderá até 
acontecer uma mudança naquele Estado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, espe-
ramos que o crime, qualquer que seja, tenha enfrentado 
com total determinação. Temos exemplos notáveis de 
outros países. Já é lugar comum citar a Itália, onde, com 
união nacional e muita seriedade, foi possível vencer 
esse obstáculo aparentemente intransponível.

Podemos combater o crime organizado. É só 
querer. Só não entendo por que muitos ainda não 
querem.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (PSDB-CE. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, registro que ama-
nhã, na cidade de Fortaleza, o grande amigo e médi-
co Sr. Djacir Gurgel de Figueiredo receberá o título de 
Cidadão de Fortaleza, mediante iniciativa do Vereador 
Paulo Ferreira.

Peço a V.Exa. que autorize a divulgação dessa 
notícia no programa A Voz do Brasil. 

Sr. Presidente, quero também agradecer ao povo 
do Estado do Ceará por ter me reelegido para outro 
mandato. Agradeço, de coração, em especial aos habi-
tantes de Fortaleza, de Pedra Branca, enfim, de todos 
os Municípios do Estado do Ceará, a minha recondu-
ção para mais um mandato.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. PERPÉTUA ALMEIDA (PCdoB-AC. Sem 

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, retorno à tribuna neste momento para 
demonstrar minha solidariedade com os bancários 
de todo o Brasil. Eles, mais uma vez, estão em greve. 
Paralisaram suas atividades devido à falta de entendi-
mento à mesa de negociação com seus patrões. 

Esse é um motivo de preocupação para nós, 
porque o serviço bancário é essencial. Muitos cida-
dãos precisam receber seus salários, mas não estão 
conseguindo por conta da greve. A greve é justa e le-
gítima. Já acompanhei várias negociações salariais 
de bancários, quando fui Presidente do Sindicato dos 
Bancários no Acre, e me parece que os banqueiros não 
estão muito preocupados com essa situação; talvez 
seja por causa dos juros cada vez mais exorbitantes 
que recebem.

Sr. Presidente, manifesto minha solidariedade aos 
bancários e solicito à FEBRABAN que se digne a sen-
tar com os bancários, trabalhadores que se dedicam 
diuturnamente para que os bancos obtenham lucro, e 
divida um pouco do que ganham com eles.

Sr. Presidente, outro assunto que me traz à tribuna 
é a matéria publicada ontem pelo jornal Correio Brazi-
liense, intitulada Muito paletó e pouca saia. A matéria 
aborda tema interessante para que o País pense: a 
participação feminina no Congresso Nacional. O des-
taque da matéria é a companheira do PCdoB Manuela 
D’Ávila, campeã de votos no seu Estado, o Rio Grande 
do Sul. Além deste, mais 7 Estados tiveram mulheres 
como campeãs de voto, inclusive eu, no meu Estado, 
o Acre, pela segunda vez.

A matéria, no entanto, traz uma preocupação. 
Dos 22 Estados da Federação, 8 Estados ficarão sem 
representação feminina no Congresso Nacional na 
próxima Legislatura, ou seja, o Brasil fica um pouco 
mais machista.

Precisamos repensar a participação feminina no 
processo eleitoral. Todos sabemos que é muito mais 
difícil para elas participar da vida política. Eu sou mãe, 
mulher e companheira e sei disso. Quando nos arris-
camos a participar do processo eleitoral e, conseqüen-
temente, da vida política, estamos também arranjando 
mais trabalho para nós, porque continuamos a ser mãe, 
dona de casa e companheira. Aumentamos as nossas 
responsabilidades. 

Temos de debater com todos os partidos a partici-
pação feminina na política. O PCdoB, graças à luta de 
combativas mulheres, conseguiu aumentar o número 
de mulheres em sua bancada, assim como o PMDB. 
No entanto, a maioria dos partidos reduziu a partici-
pação feminina pela metade. E, infelizmente, repito, 8 
Estados da Federação não mandarão mulheres para 
representá-los no Congresso Nacional.

O debate sobre essa questão tem de ser parte 
das preocupações dos fóruns feministas, das Secreta-
rias Nacional e Estaduais de mulheres e do Congresso 
Nacional, visto que a partir da próxima Legislatura o 
Brasil estará mais machista.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mário Heringer) - Registro 

a presença em plenário do Dr. Marcos Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Mário Heringer) - Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Chico Alencar, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo PSOL.

O SR. CHICO ALENCAR (PSOL-RJ. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) - Sras. e Srs. Deputados, 
servidores da Casa, telespectadores da TV Câmara, 
participei, na condição honrosa e efêmera de Líder 
do Partido Socialismo e Liberdade, de reunião com o 
Presidente, quando definimos o esforço concentrado 
desta semana de Nossa Senhora Aparecida.

Hoje e amanhã, durante todo o dia, haverá vota-
ções. De acordo com o painel, começamos muito mal, 
ou melhor, continuamos muito mal. A perspectiva é de 
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que nada votemos hoje, o que ameaça o dia de amanhã 
e a quarta-feira, véspera de feriado nacional, também 
perdida sob o ponto de vista legislativo. 

Sinto-me mal, pois é uma péssima estréia na 
condição de Líder. Ainda assim devo dizer que nossa 
bancada está mobilizada e presente. Mas o que são 7 
Deputados em um conjunto de 513? E mais: o que são 
146 Deputados presentes até este momento quando 
o quorum mínimo para deliberação exige a presença 
de 257 Parlamentares?

Algo me diz que esta Legislatura está moribunda, 
pois os Líderes não conseguem mobilizar suas ban-
cadas. E o fato de termos na eleição a renovação de 
quase 50% dos Parlamentares pode significar também 
menos empenho neste final de ano. Isso é muito ruim 
para o Brasil e para a democracia.

Sr. Presidente, além deste protesto e desta con-
clamação, espero que votemos, trabalhemos, porque 
muitos de nós se organizaram para estar aqui. Eu des-
marquei uma plenária da minha campanha para avaliar 
e discutir também as perspectivas do segundo turno 
no Brasil e no meu Estado. No entanto, estou aqui em 
vão, a exemplo de muitos outros. 

Ainda quanto ao segundo turno, enfatizo que o 
PSOL espera uma disputa de idéias nos debates que 
se avizinham. Nada ouvimos ontem sobre o modelo 
macroeconômico, a questão ambiental, as políticas 
universais de educação, habitação e saúde ou mesmo 
sobre o papel do Brasil nas relações internacionais e 
no “globalitarismo” hegemônico. Ou seja, o debate deu-
se apenas sobre a questão renitente e reincidente de 
quem roubou mais ou menos, de quem fez mais ou 
menos caridade para os necessitados. Assim não dá. O 
Brasil, que vive uma crise de destino, quer muito mais 
dos 2 postulantes à Presidência da República.

Insistimos em que o debate deve se dar em torno 
de pontos essenciais. Queremos saber das candidatu-
ras que aí estão, por exemplo, quais são as posições 
de cada uma acerca do leilão de bacias sedimentares 
de petróleo, em relação à própria Petrobras ou em re-
lação à Eletrobrás, cujo controle estatal pretendemos 
seja preservado.

Igualmente, queremos saber sobre a política dos 
candidatos quanto ao superávit primário e aos juros, o 
mesmo quanto a política salarial, direitos trabalhistas, 
que não podem ser precarizados, e política sobre di-
reitos previdenciários. E o que vão dizer sobre a rela-
ção com o próprio Parlamento? Será que vamos ter a 
continuação do toma lá, dá cá, que permite inclusive 
que o Deputado Clodovil Hernandez, eleito pelo la-
borioso povo de São Paulo, meu querido Walter, diga 
que pode votar com o Governo se for por dinheiro e 
que espera encontrar Marta Suplicy aqui para que ela 

passe suas roupas. Isso é uma desqualificação! Nós 
continuamos mal nesta Legislatura; outros nem co-
meçaram e já estão muito mal. 

O SR. PRESIDENTE (Mário Heringer) - A Pre-
sidência solicita às Sras. e aos Srs. Deputados que 
se encontram em seus gabinetes que venham ao 
plenário. De acordo com os registros, há 246 Depu-
tados na Casa, mas só 157 registraram presença 
em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mário Heringer) - Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Walter Feldman, 
do PSDB do Estado de São Paulo, que disporá de 3 
minutos na tribuna.

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB-SP. Sem re-
visão do orador.) - Nobre Deputado Mário Heringer, 
que preside no momento esta sessão extraordinária 
convocada para discutirmos a pauta pendente, parti-
cularmente as medidas provisórias nela consignadas, 
Sras. e Srs. Deputados, quero dizer que desde as 
16h estamos acompanhando atentamente o esforço 
e a tentativa desesperada dos Deputados do PT, do 
PCdoB e da base aliada que dá sustentação ao Go-
verno Lula de desfigurar e reanalisar o debate havido 
na noite de ontem na TV Bandeirantes.

Reconheço o esforço de todos esses Parlamen-
tares que para cá vieram com o compromisso arti-
culado, mecânico e orientado por parte da direção 
da campanha do Presidente Lula de relatar algo que 
efetivamente não ocorreu.

De um lado, assistimos ao candidato Geraldo 
Alckmin, absolutamente preparado sob o ponto de 
vista ético, cumprindo o compromisso de falar sobre 
as realizações dos 12 anos de Governo Mário Co-
vas e Geraldo Alckmin em São Paulo, externando os 
componentes técnicos e a qualificação de sua gestão 
à frente do Governo daquele Estado, apresentando 
suas propostas e compromissos para a transforma-
ção do Brasil. 

Do outro lado, vimos um candidato, apesar de 
Presidente, absolutamente acuado, despreparado e 
desinformado, colhido de surpresa pelas formulações 
éticas que o deixaram, já no primeiro tempo, na pri-
meira rodada –  ou “no primeiro round”, como disse 
a colunista Dora Kramer – , absolutamente sem res-
posta em relação àquilo que já deveria ter sido apre-
sentado pela Polícia Federal, ou seja, a origem do 
dinheiro utilizado para a compra do dossiê.

Imaginávamos ouvir do Presidente e candida-
to à reeleição propostas e análises críticas sobre o 
Governo nos últimos 4 anos e, particularmente, ver a 
disposição de S.Exa. para apresentar seus compro-
missos, se eleito for, para transformar o Brasil.
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Mas tivemos um debate rápido sobre a questão 
energética, educação e saúde. Em nenhum dos tópicos 
o candidato Lula apresentou qualquer tipo de benefício 
universal à população brasileira durante este período 
do seu Governo.

Apesar do esforço dos Deputados do PT e da 
base aliada de apresentar uma candidatura consisten-
te, forte, comprometida e ainda disposta a enfrentar 
o segundo turno, quer por certo será de análise dos 
programas, de discussões mais aprofundadas sobre 
os temas, efetivamente nada se viu, no primeiro turno, 
sobre a personalidade dos candidatos. Foi um turno 
absolutamente enfraquecido em vista do sistema po-
lítico-eleitoral brasileiro.

Mas o segundo turno colocará a nu aquele candi-
dato que, durante 4 anos, nada apresentou de transfor-
mação e afastou-se das características que a sociedade 
brasileira esperava de um estadista, seja em relação 
ao enfrentamento dos problemas internacionais, seja 
na questão social, econômica ou, particularmente, no 
trabalho de construção da infra-estrutura de que o Brasil 
precisa para enfrentar o desafio do desenvolvimento. 

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB-SP. Sem revi-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é com muito orgulho que ocupo esta tribuna, mais uma 
vez, para tecer comentários a respeito do debate de 
ontem, assistido por toda a população brasileira.

Alguns amigos e fiéis defensores do Presidente 
Lula, de maneira até muito emocionada, fizeram a de-
fesa de S.Exa. e, ao mesmo tempo, criticaram o tom 
do debate. Pensei: por que, a esta altura do campeo-
nato, esse tom?

Então, lembrei-me de que, de fato, foi o primei-
ro debate entre esses 2 candidatos à Presidência da 
República. A elevação do tom não foi culpa do nosso 
candidato, Geraldo Alckmin, que esteve presente em 
todos os debates, muito ao contrário do Presidente 
Lula, que compareceu pela primeira vez a um deba-
te entre candidatos. Depois de não ter acreditado na 
inteligência do povo brasileiro e de tê-la menospre-
zado, acabou sendo obrigado à disputa em segundo 
turno. Essa, portanto, a razão de o debate ter sido 
mais acalorado.

Já me pronunciei a este respeito e repito que 
fiquei indignado com as calúnias assacadas contra 
o PSDB. Estava em Brasília na semana passada ten-
tando saber qual a origem de tanta mentira, pois afir-
mam a intenção do meu partido de privatizar o Banco 
do Brasil, a PETROBRAS ou os Correios. Mas nosso 
programa de Governo deixa clara a intenção de re-
cuperar a imagem dos Correios, de fazê-lo querido e 
admirado, enfim, de fazer dos Correios a melhor em-
presa do Brasil, não aquela que foi para as manchetes 

que noticiavam seu envolvimento com CPIs, roubos e 
mensalão. Esse é o nosso compromisso. Vamos colocar 
os Correios no mundo eletrônico, na era digital, para 
prestar mais serviço social ao cidadão e se aproximar 
da comunidade. 

Fiquei pasmo com a coragem do meu candidato, 
Geraldo Alckmin, ao dizer que o Presidente da Repú-
blica estava mentindo. Tomei um susto quando ouvi 
Geraldo Alckmin dizer que entregaria, no final do deba-
te, a cópia de uma gravação em que o Presidente da 
República dizia que privatizaríamos alguns setores. 

Quem é o Presidente da República, Sr. Luiz Iná-
cio Lula da Silva, para falar em nome do PSDB ou do 
candidato Geraldo Alckmin? O que ele quis, com essa 
mentira, foi deixar o povo brasileiro confuso. 

Está no Blog do Noblat a informação de que, às 
16h30min, hora de qualquer Presidente da República 
estar trabalhando para o seu povo, o Lula está fazendo 
campanha. Sugiro ao Presidente da República que se 
afaste do cargo e volte depois das eleições. Se quer 
ficar fazendo campanha às 16 horas, então, peça licen-
ça do cargo; não permaneça no cargo de Presidente 
da República. 

Lula ainda tem coragem de dizer que o candi-
dato Geraldo Alckmin parecia um delegado de porta 
de cadeia no debate de ontem. Com qual delegado 
de porta de cadeia o Sr. Lula está acostumado a fa-
lar? Não é com o meu candidato, que está preparado 
para responder às perguntas que o Brasil quer ouvir, 
ao contrário do candidato Lula.

Gostaria muito que o Líder do PT assumisse a 
tribuna, a qualquer hora, para justificar por que um 
Presidente da República, às 4 horas da tarde, está 
fazendo campanha e não está administrando o Brasil. 
É por isso que não estava preparado nem para res-
ponder às perguntas sobre o seu Governo. Aliás, Lula 
perdeu um monte de oportunidades para esclarecer 
várias questões ao povo do Brasil. Tive a certeza de 
que ele não está bem informado nem sobre o que o 
seu próprio Governo faz. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, causam espécie a qualquer um de 
nós aqui os discursos que ouvimos, inclusive na sessão 
ordinária, de expoentes da bancada petista, lamentan-
do o tom do debate entre os candidatos à Presidência 
da República, debate esse a que pela primeira vez o 
povo brasileiro teve oportunidade de assistir. 

Estão lamentando por quê? Porque o Presiden-
te da República, candidato Lula da Silva, não estava 
em condições de responder às perguntas sobre o seu 
Governo, feitas pelo seu adversário, o nosso candida-
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to, Geraldo Alckmin. Aliás, o fato não foi que o Pre-
sidente não quisesse responder. O que acontece é 
que ele nada sabe sobre seu Governo. Como ele se 
viu impedido de responder às perguntas, passou a 
tergiversar, buscando sair da situação difícil em que 
se encontrava.

Com relação aos escândalos, Sr. Presidente, 
Srs. Parlamentares, o Presidente da República po-
deria ter respondido. Com certeza, ele sabe o que 
fazia o seu churrasqueiro; sabe o que fazia o marido 
da sua assessora; sabe o que fazia o secretário do 
seu gabinete particular; sabe o que faziam os seus 
históricos companheiros de partido. Mas se ele dis-
sesse o que sabia, estaria reconhecendo os crimes 
praticados sob a coordenação dessa camarilha acoi-
tada no Palácio do Planalto.

É deplorável que, a esta altura dos aconteci-
mentos, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ten-
do governado, ou posado de governante, por quase 
4 anos, não tenha pelo menos se balizado na cam-
panha de 2002 para o Governo do Estado de São 
Paulo, quando o então Deputado José Genoíno, sa-
bidamente até mais preparado do que o Presidente 
Lula, saiu-se muito mal no debate com o então can-
didato do PSDB ao Governo de São Paulo, Geraldo 
Alckmin. Por quê? Porque achou que podia enfren-
tar Geraldo Alckmin sem se preparar, sem estudar. 
Estava enganado. Não pode enfrentá-lo em debate 
e muito menos pode ter a pretensão de governar um 
país sem obstinação, sem projeto de governo, sem 
seriedade, o que é fundamental para qualquer gover-
no dar certo, em qualquer instância, seja municipal, 
seja estadual, seja federal. 

É deplorável que o Sr. Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, transcorridos 4 anos de seu Governo, 
não tenha aprendido absolutamente nada –  nada. O 
nosso Presidente da República não conseguiu evoluir 
em nada; talvez nos gostos pessoais. Ele aprimorou 
a sua disposição para as benesses do poder: o avião 
de luxo; a mesa farta com a companheirada; as pela-
das da Granja do Torto seguidas do bom churrasco, 
sempre preparado pelo bom companheiro, que de-
pois se envolveu nesse casozinho, que certamente 
foi preparado por algum malvado da Oposição para 
indiciar os incautos petistas.

Sr. Presidente, vamos levar a sério a possibi-
lidade de apresentar ao povo brasileiro um projeto 
de governo.

O SR. CARLOS SANTANA (PT-RJ. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
não vou agradecer ao povo do meu Estado os votos 
que tive para minha reeleição, porque já o fiz na se-
mana passada.

Fala a esta Casa um Deputado operário, um me-
talúrgico caldeireiro, ferroviário, com muito orgulho. O 
que estou ouvindo sobre o Presidente da República 
é o discurso da discriminação, de que Lula não está 
preparado, de que nós, operários, só servimos para 
acordar de madrugada e produzir para meia dúzia de 
homens do País. 

No debate, o candidato do PSDB disse que o 
Presidente Lula não trabalhou na produção de pro-
postas para o País. E eles ficaram surpresos ao sabe-
rem que Lula disse que Geraldo Alckmin vai privatizar 
alguns setores. Eles vão privatizar mesmo.

Sou trabalhador ferroviário. A minha categoria 
perdeu 20 mil homens, demitidos. Os companheiros 
sabem o que é ficar desempregado? O que é passar 
fome? Maquinistas e agentes de estação foram de-
mitidos no Governo passado. É esse o jogo.

O Presidente Lula deixa bem claro para qual 
setor da sociedade está governando. Temos de co-
meçar a fazer uma reflexão. Está em jogo, sim, se va-
mos continuar convivendo com esse preconceito no 
País. O que estamos vendo hoje aqui é meramente 
preconceito. Alguns setores não querem que a classe 
operária governe o País. Eles acham que a elite tem 
de continuar mandando no Brasil.

Fico satisfeito quando ouço um peão, que tra-
balhou comigo, dizendo que agora o seu filho está 
fazendo curso superior.

Trabalho nas favelas do Rio de Janeiro. Desafio 
a qualquer um que aqui está a ir comigo a qualquer 
favela da minha cidade, desde a Zona Sul até onde 
moro, na Zona Oeste –  não é na Barra nem no Re-
creio, não; é em Bangu, a base mais pobre do Rio de 
Janeiro; passa-se por 50 favelas para chegar lá – , e 
falar mal do Lula.

É para esse povo que Lula está falando. É esse 
povo que vai votar de novo em Lula para Presidente. 
É para esse povo que Lula está querendo governar. 
Já fizeram demais para o outro povo, mas esse povo 
que sabe o que é comer. Esse povo que está queren-
do escola é que vai eleger o Presidente Lula.

Precisamos ter clareza na hora da discussão 
para falar em discriminação, porque eu sinto na car-
ne, a cada momento, neste plenário, o que é ser ne-
gro e operário, da mesma forma que o Presidente 
da República.

O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC-PA. Sem re-
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero trazer uma palavra de agradecimento 
ao povo do Estado do Pará, aos amigos, aos com-
panheiros e aos coordenadores de campanha pelo 
resultado da eleição de 1º de outubro.
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Sou grato a cada paraense, a cada jovem, a 
cada senhora, a cada pai de família, a cada irmão, 
a cada amigo, ao povo evangélico do meu Estado, 
pelos 91.577 votos para que eu possa cumprir mais 
um mandato, a partir de fevereiro de 2007.

Sr. Presidente, em nome do Partido Social 
Cristão, agradeço a cada companheiro militante 
que vestiu a camisa no Estado do Pará, por menor 
que seja o grupo partidário ali constituído, foi à luta 
e construiu esse novo mandato, que, com certeza, 
será mais eficiente e produtivo, pelo conhecimento 
e experiência que adquirimos nesses quase 4 anos 
de trabalho no Congresso Nacional. 

Temos plena convicção de que daremos o retor-
no, o resultado que o povo paraense espera de cada 
um dos eleitos para essa nova etapa. As dificulda-
des da falta de estrutura, da falta de recursos e de 
meios de transporte, enfim, de tantas possibilidades 
que outros tinham, e nós não, foram superadas pela 
graça de Deus, acima de tudo, e pela compreensão 
de cada companheiro, de cada irmão, de cada ami-
go que vestiu a camisa do 2020, para nos dar essa 
vitória tão importante, que nos honra e anima a ba-
talhar e a trabalhar.

Desejo a toda a bancada paraense sucesso 
completo e absoluto no próximo mandato, a partir 
de fevereiro de 2007, assim como também desejo 
a todos os pares desta Casa a mesma felicidade e 
sucesso.

Muito obrigado. 
O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, pela quinta vez o povo do Pará me honrou com 
um mandato para representá-lo nesta Casa. 

Quero, nesta oportunidade, agradecer do fundo 
do coração a todos aqueles que confiaram em mim 
mais uma vez. Procurarei retribuir com o trabalho 
diuturno, incansável e sério em prol principalmente 
das comunidades mais carentes do meu Estado.

Quero fazer um registro especial: o agradeci-
mento ao povo de Marabá, o Município em que re-
sido, que me deu 34,5% dos votos válidos daquele 
Município. Não fosse o eleitorado de Marabá, com 
certeza o Deputado Asdrubal Bentes não estaria 
nesta Casa para representar nosso Estado. Então, 
ao povo de Marabá, que nos escolheu dentre os mais 
de 100 candidatos com que disputamos a eleição 
naquele Município e no Estado e que me honrou com 
a preferência do seu voto, da sua confiança, eu que-
ro me declarar um devedor. Procurarei, por meio da 
gratidão e do trabalho, fazer com que Marabá seja 
cada dia mais reconhecida no cenário nacional.

Marabá é um dos pólos mais importantes do Esta-
do do Pará, pelas suas riquezas naturais, pela riqueza do 
seu subsolo, pelo seu potencial hídrico, pela sua fauna, 
pela sua flora e, sobretudo, pelo povo que ali reside, que 
sabe o que quer. A maioria dos habitantes de Marabá é 
formada de paraenses por adoção. Fazem de Marabá o 
Município de sua preferência, para morarem com suas 
famílias e desenvolverem nosso Estado.

Sr. Presidente, neste momento, ao agradecer ao 
povo do Estado do Pará pela honra a mim concedida de 
exercer mais um mandato, assumo o compromisso de 
honrar a outorga que me concederam, trabalhando com 
seriedade, honestidade e competência para defender os 
interesses e os direitos do povo paraense. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mário Heringer) - Parabéns, 

nobre Deputado Asdrubal Bentes. V.Exa., logicamente, 
não se esqueceu da torcida do Papão da Curuzu, a qual, 
provavelmente, deu esse apoio a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Mário Heringer) - Com a 
palavra o nobre Deputado Manato, que disporá de até 3 
minutos na tribuna. 

O SR. MANATO (PDT-ES. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, primeiro parabe-
nizo V.Exa. e os nobres companheiros do PDT que tiveram 
desempenho muito bom nas urnas. O nosso partido, graças 
ao trabalho que desenvolveu nesta Casa de leis, durante 
4 anos, conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira. Isso 
prova que o nosso partido é ideológico, tem programa par-
tidário. Acredito que o grande diferencial foi o PDT não ter 
nenhum dos seus membros envolvidos no mensalão.

No Espírito Santo, o partido que obteve o maior voto 
de legenda foi o PDT. No total, foi o segundo mais votado, 
perdendo apenas para o PMDB. Isso mostra que é um 
partido em ascensão e que deve continuar trabalhando 
sério. Nossa bancada conseguiu passar de 22 membros 
na última eleição para 24 membros, e tenho certeza de que 
será uma bancada aguerrida, unida, em prol do País. 

No próximo dia 16 haverá reunião do nosso diretório 
para decidir que rumo o PDT tomará no segundo turno. 
Não queremos barganha, nem saber de troca por cargos. 
O que o PDT quer é garantir os direitos trabalhistas que 
estão na CLT, a paridade entre os aposentados e os ativos 
e que todos os benefícios pagos pela Previdência Social 
sejam vinculados ao salário mínimo. Por meio dessas 
propostas e do trabalhismo, o PDT vai definir o seu rumo. 
Tenho certeza de que após essa reunião sairemos unidos 
em prol de uma candidatura. 

Sr. Presidente, torço para que a próxima Legislatu-
ra seja muito mais produtiva do que esta que se finda, a 
qual foi movida por escândalos. Para nossa felicidade e 
de V.Exa., eu, o PDT e os que para cá voltaram não 
estamos envolvidos nisso. 
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Deixo um abraço ao Deputado Aldo Rebelo, que 
ora assume a Presidência. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Muito obri-

gado, Deputado Manato. É uma grande alegria poder 
ouvir novamente o bravo tribuno capixaba na Câmara 
dos Deputados. 

Durante o discurso do Sr. Manato, o Sr. 
Mário Heringer, 4º Suplente de Secretário, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Lobbe Neto.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
após as eleições, é a primeira vez que assomo a esta 
tribuna. 

Inicialmente, Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. 
pela reeleição, assim como os demais Deputados, que 
a conquistaram em uma dura batalha, com o Congres-
so praticamente desmoralizado e com baixos índices 
de popularidade.

Agradeço imensamente aos eleitores do Estado 
de São Paulo, principalmente aos da região central e 
da nossa querida São Carlos, cidade em que obtive 
expressiva votação de 55% dos votos válidos. 

Agradeço imensamente a todos os amigos e elei-
tores que confiaram em mim mais uma vez –  este será 
meu sexto mandato como Parlamentar, são 4 como 
Deputado Estadual e 2 como Deputado Federal. Muito 
nos honra ser um dos 70 Parlamentares da bancada 
paulista a representar o Estado de São Paulo, que teve 
um excelente Governador, que obteve excelente po-
pularidade e mostrou serviços hoje comparados com 
os do Governo Federal.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
fazer um rápido comentário sobre o debate realizado 
ontem, no qual vários Parlamentares da Situação di-
zem ter havido empate. Se a Situação diz que houve 
empate, imaginem o que dirá a Oposição –  foram 3 a 
1, fora o baile de Alckmin, que sai vitorioso.

Foi o primeiro debate que tivemos –  o Presidente 
Lula fugiu de todos os outros que aconteceram – , para 
que o eleitor pudesse conhecer quem é quem, quais 
as propostas e as sugestões dos candidatos.

Assim como nosso candidato Alckmin disse a Lula 
que abrisse o cartão corporativo, digo que precisamos 
saber quanto o Palácio do Planalto gastou e quanto 
está gastando com esses cartões corporativos. A Casa 
Civil vetou o acesso aos gastos do Planalto com esses 
cartões corporativos. Precisamos saber quanto, onde, 
como e em benefício de quem foram gastos esses 

cartões corporativos. Alguns dizem que é uma soma 
estrondosa, mas nós não acreditamos nisso. Acha-
mos que há apenas gastos com viagens ao exterior, 
compras e outras coisas mais. Não acreditamos que 
seja um supergasto. Mas é muito interessante que o 
Governo, em especial a Ministra da Casa Civil, venha 
a público mostrar, com muita transparência, os gastos 
do Palácio do Planalto com cartões corporativos, para 
que a sociedade saiba onde, como e com quem se 
está gastando. Estão usando e abusando do dinheiro 
público, de quem paga imposto –  e cada vez mais – , 
para esbanjar na corte.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A Presidên-

cia também cumprimenta V.Exa. pela reeleição.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A Presi-

dência cumprimenta o Deputado Arnaldo Faria de Sá 
pela reeleição à Câmara dos Deputados, assim como 
a Deputada Luciana Genro.

Com a palavra o Deputado Arnaldo Faria de 
Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, inicialmente, cumprimento o Presidente 
Aldo Rebelo pelo brilhante desempenho nas urnas, em 
São Paulo, o que lhe garante o retorno a esta Casa. 
Parabéns, Presidente Aldo Rebelo!

Chamo a atenção para a primeira pergunta do 
debate entre o Presidente Lula e o ex-Governador Ge-
raldo Alckmin, no dia de ontem, que não foi claramente 
respondida por nenhum dos candidatos. Perguntou-se 
sobre uma eventual nova reforma da Previdência. O 
Presidente Lula escapou dizendo que já havia feito a 
reforma. O candidato Alckmin disse que não é preci-
so reforma.

Sendo assim, gostaria que os aposentados e pen-
sionistas guardassem na memória o primeiro bloco do 
debate de ontem. Fiquei com uma dúvida, pois creio 
que, independentemente do candidato eleito, haverá 
uma nova reforma da Previdência ano que vem, já 
que a comunidade financeira a exigirá. Portanto, que-
ro que esse tape seja guardado, para que possamos 
eventualmente cobrar de Lula ou de Alckmin a falta da 
necessidade de nova reforma da Previdência.

Antes mesmo disso, queremos votar nesta Casa, 
que está com a pauta trancada, uma medida provisó-
ria que nos permitirá, por intermédio de uma emenda 
de minha autoria, votar novamente o reajuste de 16, 
67% nos proventos de aposentados e pensionistas, o 
mesmo dado ao salário mínimo.

Não precisamos ficar pensando na possibilidade 
de derrubada de veto, porque sabemos que essa histó-
ria de reunião de Congresso virou coisa das calendas 
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gregas. Precisamos votar a MP que está na pauta, com 
uma emenda de nossa autoria e que garante o aumento 
de 16,67% aos aposentados e pensionistas.

No último sábado, atendi a uma série de aposen-
tados e pensionistas que estão reclamando da defa-
sagem de seus benefícios. Um deles foi ao encontro 
acompanhado de sua filha, Isa, que reclamava que seu 
pai havia recebido mais no mês passado do que neste 
mês. Sabe por quê? Porque, no  mês passado, houve 
antecipação do décimo terceiro salário de propósito. 
Foi um engodo. Acharam que a eleição seria resolvida 
num turno só, mas não foi. E agora, no segundo tur-
no, caiu a máscara: o benefício dos aposentados, este 
mês, está menor do que o do mês passado. Por quê? 
Porque, no mês passado, havia a parcela do décimo 
terceiro embutida no pagamento. E muito aposentado, 
de forma incauta, achou que havia recebido aumento. 
Não foi aumento, foi enganação. Uma parcela do décimo 
terceiro foi embutida no pagamento do mês passado. 
Agora, este mês, já começou a sair o pagamento sem 
a parcela do décimo terceiro embutida, e aí o aposen-
tado pensa que está recebendo menos do que recebeu 
no mês passado. Não, está recebendo a mesma misé-
ria, só que no mês passado recebeu parte do décimo 
terceiro que este mês não está recebendo.

Como são falsos, como são mentirosos, como são 
enganosos, como são sutis na mentira e na falsidade. 
Caiu a máscara. Este mês todos perceberão que o apo-
sentado e o pensionista receberão a mesma coisa que 
estavam recebendo até o mês de agosto. Em setembro, 
houve um falso agrado, por conta da eleição, que eles 
achavam seria resolvida no primeiro turno, mas agora, 
no segundo turno, a verdade veio à tona.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo a 

palavra, pela ordem, ao Deputado Eduardo Valverde. 
A Presidência cumprimenta o Sr. Deputado Edu-

ardo Valverde, reconduzido pelo povo de Rondônia a 
mais um mandato na Câmara dos Deputados.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente. Vou ter 
a honra de ser presidido por V.Exa. até o fim desta 
Legislatura.

Sr. Presidente, a população brasileira não pode 
ter memória curta. Alguns fatos do passado têm de ser 
relembrados. Quando se fala em moralidade e com-
bate à corrupção, é preciso saber quem está comba-
tendo e quem foi leniente com a corrupção no Brasil 
no passado.

Trouxe algumas capas da revista Veja de um 
passado recente. A primeira, cuja manchete de capa 
é Os Bastidores da Crise, trata da conduta irregular do 
Sr. Eduardo Jorge, que era o secretário particular do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse Eduardo 
Jorge foi aquele que tentou articular, na Presidência 
da República, a formação de um consórcio para a pri-
vatização, e o escândalo estourou. Está aqui. A outra, 
com a manchete Saindo das sombras, é novamente 
sobre o Sr. Eduardo Jorge. 

Mas o caso mais incrível é referente aos 15 mi-
lhões de reais que o Sr. Ricardo Sérgio tentou tungar 
do consórcio que privatizou a Companhia Vale do Rio 
Doce. Ele quis 15 milhões de reais para financiar a cam-
panha de reeleição do Sr. Fernando Henrique Cardo-
so, o que foi testemunhado por 2 Ministros de Estado. 
O Sr. Ricardo Sérgio está por aí, flutuando, como se 
nada houvesse acontecido com relação a ele. O pior 
é que ele foi grampeado no BNDES, na tentativa de 
favorecer um consórcio que acabou adquirindo com-
panhias telefônicas no Brasil.

Vamos um pouco mais além. Outra revista traz: 
A máfia grampeada, sobre o escândalo da SUDAM. 
A Polícia Federal gravou quase 370 telefonemas na 
SUDAM, mas não pôde agir, porque não lhe foi dada 
autoridade para fazer as prisões necessárias. Quase 
360 milhões de reais foram tungados da SUDAM, e 
até hoje ninguém foi preso.

Mas vamos um pouco mais adiante: a história 
secreta de um golpe milionário. Chico Lopes, que era 
o Presidente do Banco Central, tentou vender infor-
mações privilegiadas quando houve a desvalorização 
do real, e o Sr. Salvatore Cacciola, que sabia do fato, 
tentou chantagear o Governo. Cacciola está hoje na 
Itália, curtindo a boa vida. Parabéns, Sr. Cacciola, por 
ter dado um golpe no Fernando Henrique Cardoso, 
sem que nada tenha sido feito contra o senhor! 

O apagão. Está aqui o povo brasileiro com cara 
de palhaço. No debate desse último domingo, o Sr. 
Geraldo Alckmin tentou imputar a culpa a São Pedro, 
pela falta de chuva. Não imputou a culpa a seu Gover-
no, ao qual devemos a incompetência de não ter feito 
o planejamento energético deste País e ter levado o 
Brasil ao apagão. Isso é falar de competência? Vejam, 
quem fala isso é uma pessoa que é talvez um bastião 
da Opus Dei. Opus Dei –  para os evangélicos que 
talvez não saibam o que é –  foi aquela corrente da 
Igreja Católica que, durante quase 2 séculos, queimou 
os luteranos porque eram emanação do diabo. Então, 
os evangélicos que estão hoje apoiando a candidatura 
do Sr. Geraldo Alckmin prestem atenção, porque esse 
cidadão pertence a uma corrente religiosa que duran-
te 3 séculos andou queimando, além de feiticeiras e 
bruxas, também os reformistas da Igreja Católica, os 
luteranos e os calvinistas.

O SR. JULIO SEMEGHINI - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Tem V.Exa. a 
palavra.

O SR. JULIO SEMEGHINI (PSDB-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V.Exa. sabe a 
admiração que lhe tenho, mas gostaria de deixar regis-
trado aqui, em meu nome e no do PSDB, que o fato de a 
Agência Câmara ter divulgado hoje declaração de V.Exa. 
sobre o debate eleitoral nos deixa triste.

Sei que é uma posição pessoal de V.Exa., mas nós 
discordamos. Achamos que neste momento de disputa 
talvez a Agência Câmara devesse ouvir os outros Líde-
res, para que dêem sua opinião sobre quem estava mais 
tranqüilo no debate. 

A Agência Câmara informa que V.Exa. disse que 
Lula estava mais tranqüilo no debate. Quero deixar claro 
que discordo plenamente, até porque espero que o fato de 
ele não ter conseguido esclarecer nenhuma das questões 
que lhe foram apresentadas tenha sido por falta de tran-
qüilidade. Quero deixar claro também que o PSDB acha 
que o seu partido estava muito tranqüilo. 

O Presidente da Casa poderia evitar que neste mo-
mento fosse publicada uma nota como essa ou então dar 
oportunidade aos Líderes também de se pronunciarem 
sobre quem realmente estava mais tranqüilo no debate 
ontem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Muito obriga-
do, Deputado Julio Semeghini. A Agência Câmara divul-
ga declaração de qualquer Líder partidário e de qualquer 
Parlamentar. Essa é a orientação que temos dado aos 
órgãos de comunicação da Casa.

O SR. JULIO SEMEGHINI - Inclusive do Presiden-
te da Câmara. V.Exa. é o nosso Presidente, com muito 
orgulho.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Muito obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Luiz Carlos Hauly. A Presidência 
cumprimenta V.Exa. pela brilhante votação obtida nas ci-
dades de Londrina, Cambé e outras da região e em todo 
o Estado do Paraná.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) - Parabenizo também V.Exa. pela bri-
lhante votação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sem dúvida 
alguma, o candidato Geraldo Alckmin estava bem tran-
qüilo no debate de ontem e demonstrou à Nação que é o 
mais preparado para governar o Brasil. Mais importante 
do que estar preparado e tranqüilo é que ele é combativo. 
Demonstrou que sabe ser duro, mas com ternura. Como 
dizia Che Guevara: “Hay que ser duro, sin perder la ter-
nura”. Foi esse Geraldo Alckmin que teve desempenho à 
altura daquilo que todos nós, tucanos, não tucanos, pe-
felistas, simpatizantes e o povo queria, ou seja, uma 
postura de estadista.

Não é à toa que teve carreira política brilhante. Foi 
Vereador e Prefeito na cidade de Pindamonhangaba, no 
interior de São Paulo; foi Deputado Estadual brilhante; 
e teve notável atuação no Parlamento quando foi Depu-
tado Federal Constituinte. Foi Vice-Governador de Mário 
Covas e teve papel decisivo. Era ele que pilotava todos 
os grandes projetos do Estado de São Paulo. Com a 
perda do grande líder Mário Covas, Geraldo Alckmin 
assumiu o Governo de São Paulo por pouco mais de 2 
anos e ganhou as eleições que se seguiram. E ganhou de 
quem? Do PT, partido mais forte do País em São Paulo. 
Venceu as eleições disputando com José Genoíno, com 
12 milhões de votos. Que carreira maravilhosa! 

Capacitado, preparado, é uma pessoa pronta e traz 
a experiência de governar o maior Estado da Federa-
ção. São Paulo é maior e mais rico do que a Argentina. 
São Paulo é mais rico do que Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e Minas Gerais, juntos. Geraldo 
Alckmin é um homem preparado. Por isso, venceu o 
debate. E mais importante do que vencer o debate foi 
credenciar-se. 

Parabenizo a TV Bandeirantes pelo debate que 
promoveu. Nele o País pôde, finalmente, pela primeira 
vez, assistir ao grande debate, depois de o Presidente 
Lula ter fugido o primeiro turno inteiro.

Coitado do Lula! Ele ficou tão acuado. Não explicou 
a origem do dinheiro, dos 1,7 milhão de reais. Quando 
Geraldo Alckmin falou sobre os cartões corporativos do 
Palácio, Lula quase enfartou. Pelo amor de Deus, vou 
falar para o Geraldo ir mais devagar nessa parte dos 
cartões corporativos. Naquele momento, o Presidente 
Lula... E, quando Geraldo Alckmin disse que ia vender 
o Aerolula, há quem diga que ele lacrimejou, de tanto 
amor que tem pelo avião! E isso é uma coisa que Geral-
do faz com tranqüilidade. Ele vendeu os aviões do Esta-
do de São Paulo e andava tranqüilamente em avião de 
carreira quando era Governador do Estado. Para quê? 
Para dar o exemplo, como fazem os grandes estadis-
tas europeus. O Presidente da França e tantos outros 
andam de avião de carreira. 

Então, vamos mudar. O Brasil está mudando, e a 
mudança está aí. Geraldo Alckmin é a opção tranqüi-
la, serena. Vai colocar o Brasil na rota do crescimento, 
combater a corrupção, o desmando e a incompetência 
administrativa que tomou conta do atual Governo.

Não tenho dúvida, Geraldo Alckmin ontem foi muito 
tranqüilo e desequilibrou o debate.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Com a pala-
vra o Sr. Deputado Tarcísio Zimmermann. A Presidência 
cumprimenta o Sr. Deputado Tarcísio Zimmermann pela 
grande votação que o consagrou como representante, 
mais uma vez, do bravo povo da província de São Pe-
dro do Rio Grande. 
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O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT-RS. Sem 
revisão do orador.) - Obrigado, Sr. Presidente. Retribuo 
suas gentis palavras.

Na medida em que uso a tribuna pela primeira vez 
depois da eleição, agradeço ao povo gaúcho, que me 
honrou com 106.659 votos, especialmente ao povo do 
Vale dos Sinos, do Vale do Sapateiro, do Vale do Para-
nhana, do Vale do Cari, principais colégios eleitorais em 
que eu obtive essa votação. Reafirmo o compromisso 
de continuar a luta em favor do setor coureiro-calçadis-
ta, pela manutenção das empresas e dos empregos do 
setor. Também vou continuar a luta contra o estabeleci-
mento de pedágio na BR-116, no trecho metropolitano, 
luta que só se tornou vitoriosa graças à disposição do 
Presidente Lula de não impor mais um sacrifício à po-
pulação gaúcha.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é impor-
tante destacar, aliás, que a candidata tucana, do PSDB 
–  que não é do Rio Grande do Sul, é de São Paulo, mas 
concorre às eleições no Estado do Rio Grande do Sul 
– , é a favor do pedágio. Na Câmara dos Deputados, du-
rante o período em que lutávamos contra o pedágio, foi 
ela quem buscou articular para que não obtivéssemos 
sucesso nessa luta. 

É importante destacar que vou continuar essa luta 
para melhorar a infra-estrutura da região metropolitana e, 
dessa forma, honrar os 106.659 votos do povo gaúcho.

Sr. Presidente, é meio patético vermos aqui Depu-
tados do PSDB assomando à tribuna para dizer que o 
candidato deles foi melhor no debate eleitoral. Ora, todos 
aqui somos absolutamente suspeitos para falar. Sou do 
PT e ficaria ridículo vir ao plenário desta Casa e dizer 
que Lula foi melhor no debate, assim como é ridículo al-
guém do PSDB, obviamente suspeito, dizer que Geraldo 
Alckmin foi melhor. O debate não é grande coisa, o que 
conta mesmo é o Governo. 

O Presidente Lula venceu as eleições no primeiro 
turno graças às realizações de seu Governo. O PSDB 
é o partido da privatização; o PT, do Governo Lula, é o 
partido da recuperação do Estado brasileiro. O PSDB é 
o partido do apagão; o PT é o partido do Luz para Todos. 
O PSDB é o partido do arrocho salarial; o PT é o partido 
do maior salário mínimo dos últimos 25 anos. O PSDB 
é o partido da falta de crescimento econômico; o PT é o 
partido da retomada da geração de empregos. Gerou 10 
vezes mais empregos do que FHC. 

É disso que estamos falando. Recentemente, no 
Rio Grande do Sul, uma pessoa muito simples disse que 
é fácil fazer campanha para o Presidente Lula, porque 
quando ele assumiu o Governo o salário mínimo era de 
200 reais, e o preço de 5 quilos de arroz era de 11 reais; 
hoje, o salário mínimo é de 350 reais, e o preço de 5 
quilos de arroz é menos de 5 reais. 

Essa é a diferença entre o PT e o PSDB. Essa 
é a diferença de um Governo que promove melhoria 
dos salários e, numa situação inédita, não aumenta o 
custo do alimento. É disso que precisamos falar. Essa 
é a verdade sobre a situação eleitoral deste País. É 
atraso versus avanço; são as políticas sociais de in-
clusão versus as de exclusão. É por isso que o povo 
sabiamente elege Lula e vai eleger Olívio Dutra no Rio 
Grande do Sul. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Informo 

ao Plenário que, neste momento, o painel eletrônico 
regista o comparecimento de 234 Sras. Deputadas e 
Srs. Deputados. 

PRESENTES AS SEGUINTES SRAS. 
DEPUTADAS E OS SEGUINTES SRS. DEPU-
TADOS: 

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Maria Helena PSB 
Pastor Frankembergen PTB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Badu Picanço PL 
Coronel Alves PL 
Davi Alcolumbre PFL 
Eduardo Seabra PTB 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Socorro Gomes PCdoB 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Humberto Michiles PL 
Silas Câmara PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Eduardo Valverde PT 
Hamilton Casara PSDB 
Miguel de Souza PL 
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondônia: 5
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ACRE

João Tota PP 
Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Eduardo Gomes PSDB 
Maurício Rabelo PL 
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

César Bandeira PFL 
Dr. Ribamar Alves PSB 
João Castelo PSDB 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Cambraia PSDB 
Eunício Oliveira PMDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
João Alfredo PSOL 
José Pimentel PT 
Marcelo Teixeira PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Raimundo Gomes de Matos PSDB 
Total de Ceará: 12

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
Júlio Cesar PFL 
Moraes Souza PMDB 
Mussa Demes PFL 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

Carlos Dunga PTB 
Lúcia Braga PMDB 
Philemon Rodrigues PTB 
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Marcos de Jesus S.Part. 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Total de Pernambuco: 3

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Helenildo Ribeiro PSDB 
João Caldas PL 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

João Fontes PDT 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Gerson Gabrielli PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
Jonival Lucas Junior PTB 
Jorge Khoury PFL 
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Carreira PFL 
Milton Barbosa PSC 
Paulo Magalhães PFL 
Robério Nunes PFL 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 23

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Ana Guerra PT 
Aracely de Paula PL 
Custódio Mattos PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Fernando Diniz PMDB 
Gilmar Machado PT 
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João Magalhães PMDB 
João Magno PT 
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL 
Júlio Delgado PSB 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário Heringer PDT 
Osmânio Pereira PTB 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Romeu Queiroz PTB 
Silas Brasileiro PMDB 
Vadinho Baião PT 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 24

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Manato PDT 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura PFL 
Carlos Nader PL 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PSOL 
Deley PSC 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira PV 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Jair Bolsonaro PP 
Jandira Feghali PCdoB 
João Mendes de Jesus S.Part. 
José Divino S.Part. 
Julio Lopes PP 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL 

Renato Cozzolino PDT 
Simão Sessim PP 
Total de Rio de Janeiro: 25

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Aldo Rebelo PCdoB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Arnaldo Madeira PSDB 
Celso Russomanno PP 
Devanir Ribeiro PT 
Edinho Montemor PSB 
Edna Macedo PTB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Enéas PRONA 
Fernando Estima PPS 
Fleury PTB 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Ildeu Araujo PP 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PTB 
João Batista PP 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Marcos Abramo PP 
Mariângela Duarte PT 
Orlando Fantazzini PSOL 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Izar PTB 
Robson Tuma PFL 
Telma de Souza PT 
Vanderlei Assis PP 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Walter Feldman PSDB 
Total de São Paulo: 34

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Ricarte de Freitas PTB 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB 
Alberto Fraga PFL 
Maninha PSOL 
Total de Distrito Federal: 3
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GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Leonardo Vilela PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Pedro Chaves PMDB 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Total de Goiás: 8

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso Do Sul: 4

PARANÁ

Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Dra. Clair PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Gustavo Fruet PSDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Odílio Balbinotti PMDB 
Osmar Serraglio PMDB 
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Carlito Merss PT 
Edinho Bez PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Ivan Ranzolin PFL 
João Matos PMDB 
Jorge Boeira PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PSDB 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB 
Edir Oliveira PTB 
Enio Bacci PDT 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
Júlio Redecker PSDB 
Kelly Moraes PTB 
Luciana Genro PSOL 

Luis Carlos Heinze PP 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Onyx Lorenzoni PFL 
Pastor Reinaldo PTB 
Pompeo de Mattos PDT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Total de Rio Grande do Sul: 14

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia já esperou 1 hora e 30 minutos pelo quorum para 
a abertura da Ordem do Dia; o início da sessão extra-
ordinária se deu às 18h30min. Vamos esperar mais 5 
minutos para que os Srs. Deputados que porventura 
estejam presentes na Casa e não tenham registrado 
a presença venham ao plenário, a fim de alcançarmos 
o quorum para a abertura da Ordem do Dia. Do con-
trário, não teremos Ordem do Dia, e a Presidência vai 
encerrar a sessão, pela evidente falta de quorum.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Conce-
do a palavra ao nobre Deputado Geraldo Thadeu. A 
Presidência cumprimenta V.Exa. pela grande votação 
obtida na cidade de Poços de Caldas e região e em 
todo o Estado de Minas Gerais. Parabéns, Deputado 
Geraldo Thadeu.

O SR. GERALDO THADEU (PPS-MG. Sem revi-
são do orador.) - Sr. Presidente, muito obrigado. Sras. 
e Srs. Deputados, nosso assunto foge do grande tema 
de hoje, o debate realizado ontem entre os candidatos 
a Presidente da República. Posso dizer que é bem-
vindo o segundo turno, é bom para a democracia. É 
bom discutir, é bom que o povo brasileiro avalie bem 
quem merecerá vencer as eleições para Presidente 
da República.

Mas hoje vamos falar sobre a Rádio Cultura de 
Poços de Caldas, que comemora 73 anos. A emisso-
ra é uma das primeiras rádios do interior e a segunda 
mais antiga de Minas Gerais. A Rádio Cultura faz parte 
da história de muitas gerações de Poços de Caldas. O 
trabalho de seus comunicadores renova diariamente 
a sintonia entre o ser humano e os acontecimentos 
do mundo.

Por um longo período, a PRH-5, como era chama-
da, pertenceu ao empresário João Saad, proprietário da 
Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão. No quadro de 
funcionários dessa emissora se destacavam os irmãos 
Araújo, Flávio e Francisco de Assis, que, junto ao po-
ços-caldense Wagner Durante, assumiram o controle 
da rádio, após negociação com o proprietário.

Desde 1990, meu amigo Chico de Assis assumiu o 
controle total das atividades da emissora e vem condu-
zindo-a com profissionalismo e dinamismo necessários 
à manutenção do padrão de qualidade exigido pelos 
melhores meios de comunicação deste País.
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A Rádio Cultura é um veículo de comunicação 
integrante da sociedade poços-caldense; ela é infor-
mação, prestação de serviços públicos e diversão há 
73 anos, com voz firme e certa a todos os ouvintes de 
Poços de Caldas e em todo sul de Minas. Por todos os 
serviços prestados, apresento aqui meus cumprimen-
tos e o registro desta tão importante data.

Parabéns a todos os que fazem da Rádio Cultura 
de Poços de Caldas um veículo tão atual e atuante.

Sr. Presidente, quero me congratular com o pro-
cesso democrático deste País, com todos aqueles 
colegas que estão sendo reconduzidos ao Congres-
so Nacional. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do ora-

dor.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste momento 
que antecede o segundo turno da eleição presidencial, 
muito se tem falado que o Brasil teve uma postura tipo 
A ou B. Mas verdadeiramente há um fato diante do qual, 
todas as vezes que aparece na televisão, nós, brasi-
leiros, nos sentimos envergonhados: Cacciola viven-
do em seus iates de luxo, na Itália, rindo da cara dos 
brasileiros. Isso só foi possível porque esse banqueiro 
que cometeu crimes no Brasil conseguiu comprar do 
Banco Central brasileiro dólar a um valor menor do que 
o estabelecido pelo mercado, constituindo crime em 
que roubou o meu, o seu, o dinheiro do povo brasileiro, 
para viver numa situação de magnata na Itália.

Ontem, quem assistiu ao debate viu, num dos 
momentos, o candidato da Oposição dizer que uma 
de suas medidas iniciais será diminuir pela metade o 
número de Ministérios. É importante o setor do turis-
mo, que por anos reivindicou um Ministério, saber que 
querem acabar com o Ministério do Turismo. É bom que 
os movimentos sociais, principalmente da população 
afro-descendente, que por anos lutou por uma porta na 
Esplanada dos Ministérios para implementar a política 
de igualdade racial no Brasil, saibam que esse homem 
quer acabar com a porta por onde estão construindo 
suas políticas. É  bom o setor pesqueiro deste País, 
sempre subjugado ao quinto plano no Ministério da 
Agricultura, saber que o candidato quer acabar com a 
Secretária Especial de Aqüicultura e Pesca. Isso está 
inserido em uma lógica chamada choque de gestão, 
que é a mudança de rótulo da privatização, com o 
mesmo conteúdo, com o mesmo líquido.

Fico constrangido, mas eles vão privatizar os 
Correios, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Isso 
está na índole deles. Tanto é assim que se envergo-
nham e não apresentam aquele que foi o grande lei-
loeiro no Brasil. Deveriam colocar Fernando Henrique 
em um programa de televisão para pedir votos. Deve-
riam apresentar Fernando Henrique defendendo sua 

gestão. Deveriam colocar Fernando Henrique para 
explicar por que Cacciola vive na Itália, comendo do 
bom e do melhor, tomando uísque de luxo, à custa do 
povo brasileiro. Deveriam dizer por que no programa 
de governo passado, para a reeleição do Presidente 
Fernando Henrique, não falavam em privatização e 
privatizaram vários setores. Mas disseram que é para 
esquecer o que Fernando Henrique escreveu. Logo, 
vindo do tucanato, o que está escrito não vale.

Essa foi a grande lição que deixaram. Envergo-
nham-se de seus 8 anos de governo. Hoje, a inflação 
é menor do que a que recebemos, o Risco País é me-
nor do que o que recebemos, a geração de emprego 
é maior do que a do Governo passado.

Outro dia, foi dito que era grande coisa falar de 
construção de plataforma no Brasil. Em Cingapura se 
compra pela metade do preço. É a lógica única e ex-
clusiva da questão econômica, sem levar em conside-
ração a questão social.

Quem é de Niterói sabe que antes de Lula ha-
via mil operários na construção naval. Hoje 16 mil 
operários trabalham na construção naval em Niterói. 
Quem é de Angra dos Reis sabe que antes de Lula 
havia menos de mil operários trabalhando no estaleiro 
Brasfels. Hoje são 8 mil operários, fruto da política do 
Presidente Lula. É por isso que os metalúrgicos estão 
com o Presidente. 

O SR. CARLOS NADER (PL-RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho hoje a esta tribuna fazer um agradecimen-
to. Agradeço, do fundo do meu coração, aos 29.552 
amigos que, nas eleições de 1º de outubro, sufraga-
ram o meu nome nas urnas. Quase 30 mil pessoas 
reconheceram o meu trabalho e, acima de tudo, Sr. 
Presidente, reconheceram a minha competência em 
favor da minha cidade, da minha região, do meu Es-
tado e do meu País.

Sr. Presidente, com uma grande emoção pude 
perceber como uma atuação séria, honesta, marca-
da por princípios, pode ser manchada pela força da 
leviandade, da crueldade, da má-fé e da informação 
tendenciosa e inescrupulosa, que lançam por terra, ou 
pelo menos tentam lançar, a dignidade e a honra de 
um ser humano, de uma pessoa de bem.

Exerci meu mandato de forma transparente, apre-
sentando projetos destinados à minha região, ao meu 
Estado e, de forma geral, ao bem-estar dos cidadãos 
brasileiros. Estou entre os principais Parlamentares 
desta Casa em número de projetos e proposições. 
Tenho 100% de freqüência nas sessões deliberativas 
desta Casa, uma atuação reconhecida por inúmeros 
colegas.
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Ao ter meu nome indevida, covarde e criminosa-
mente associado aos sanguessugas, uma reeleição 
tida como certa, que me permitiria continuar este tra-
balho claro e transparente, digno e honesto, acabou 
não se concretizando. Fui vítima de inverdades, de 
acusações fantasiosas, elaboradas por um crimino-
so confesso, que, não satisfeito, ainda tentou, mes-
mo assim, vender um dossiê falso contra políticos do 
PSDB, um dossiê fajuto, como ficou conhecido. Foi a 
este “acusador” que deram total credibilidade, apesar 
de suas afirmações serem descabidas, no meu caso 
em particular e, creio, também no caso de outros Par-
lamentares desta Casa que, como eu, foram vítimas 
de um empresário que não merece a menor dose de 
credibilidade.

Hoje, Sr. Presidente e caros colegas, depois de 
tantas reflexões sobre o porquê de uma acusação falsa, 
venho a esta tribuna apenas reiterar, mais uma vez, a 
minha confiança na Justiça e nas ações das pessoas 
de bem. Tenho certeza mais do que absoluta de que hei 
de provar a minha inocência. Inocência esta já mais do 
que límpida, indiscutível, pelas provas que apresentei 
à CPMI e, infelizmente, desconsideradas.

Quero dizer a todos, principalmente aos quase 30 
mil amigos que em mim confiaram, que referendaram 
a certeza da minha inocência, que vou completar o 
meu mandato da mesma forma como me conduzi até 
agora: com transparência, com prestação de contas, 
com o mesmo espírito público evidenciado ao longo 
de todo este período. Quero também dizer a estes 
meus quase 30 mil amigos de fé que não descansa-
rei, que não medirei esforços para preservar o que um 
homem tem de mais valioso: a honra. Sr. Presidente, 
meus caros colegas, a honra não tem preço. E minha 
honra foi atingida de forma vil e leviana. 

A opinião pública não tem poder de investigação e 
se baseia nas informações prestadas pelos Parlamen-
tares, por meio da imprensa. Quanto a esta, lamento 
profundamente que não tenha cumprido o mais sa-
grado de todos os princípios do jornalismo: investigar, 
apurar e não apenas reproduzir acusações torpes de 
um desqualificado.

Nunca, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venderia o meu mandato, a minha consciência, a mi-
nha honra. 

A todos os que me apoiaram e continuam me 
apoiando, o meu sincero muito obrigado. Tenham a cer-
teza de que continuarão tendo em mim, apesar desta 
covardia, um homem voltado para o bem. A vara verga, 
mas não quebra, Sr. Presidente, porque tenho total e 
absoluta certeza de que a verdade prevalecerá.

Muito obrigado.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, durante a 62ª Exposição Agropecuária 
de Goiânia, por iniciativa do Presidente da Sociedade 
Goiana de Pecuária, foi inaugurado o Museu da Pecu-
ária, que, doravante, funcionará em caráter definitivo, 
sempre aberto à visitacão pública. 

Trata-se de evento da mais alta significância para 
a história de Goiás, sobretudo porque, unindo a tradi-
ção à história, esse museu há de ser um repositório 
de documentos e peças utilizadas pelos fazendeiros 
do interior, desde a época Colonial até os anos da 
construção de Goiânia e de Brasília.

O Museu da Pecuária foi idealizado pela historia-
dora e professora da Universidade Federal de Goiás 
Maria Augusta de Sant’Anna Moraes, que é também 
proprietária rural e dedicada à criação de gado. Ela tanto 
cuida do seu rebanho bovino como se entrega ao culto 
das letras. Pesquisadora paciente, é autora de vários 
livros que contam a história de sua terra natal. 

Nascida na cidade de Piracanjuba, tendo iniciado 
a sua formação escolar no Colégio Santa Clara, gra-
duou-se posteriormente em História pela Faculdade 
de Ciências Humanas e Letras.

Estudou Maria Augusta de Sant’Anna Moraes na 
USP, sob a orientação dos doutores Sérgio Buarque 
de Holanda e Nícia Vilela Luz, com a apresentação da 
monografia A Revolução de 30 em Goiás. Fez doutorado 
também na USP e defendeu nessa renomada institui-
ção de ensino superior tese intitulada Contribuição aos 
Estudos Políticos e Oligárquicos da História de Goiás. 
Em 1968 e 1980, como representante da Universidade 
Federal de Goiás, cursou a Escola Superior de Guer-
ra, integrou o seu corpo permanente de 1981 a 1985, 
orientou vários estudos sobre aspectos conjunturais 
do Brasil, proferiu conferências em várias Capitais do 
País e publicou monografias abordando períodos da 
história de Goiás a partir da época das bandeiras.

Essa historiadora será a coordenadora do Museu 
da Pecuária e tem para tanto credenciais de relevância 
e significação acadêmica. Ela tem o propósito de reu-
nir documentos relativos à bandeira do Anhangüera e 
daí por diante organizar uma mostra dos apetrechos 
utilizados pelos antigos fazendeiros de Goiás na cria-
ção do gado bovino, como também na atividade por 
eles desenvolvida na agricultura. Será, por assim dizer, 
um espelho histórico da formação econômico-social 
de uma das mais prósperas e ricas regiões do Brasil 
Central. Para isso, conta com apoio da classe agro-
pastoril e tem o estímulo das autoridades estaduais, 
assim como das instituições de cultura, umas e outras 
interessadas no assunto.
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Congratulo-me com a Sociedade Goiana de 
Pecuária pela excelência da iniciativa de instalar o 
Museu da Pecuária na Capital do meu Estado. So-
bretudo e principalmente quero felicitar a professora 
e historiadora Maria Augusta de Sant’Anna Moraes, 
mulher de alta qualificação intelectual e que é também 
fazendeira, pecuarista, proprietária de gado bovino 
e bastante ligada aos meios agropastoris do Centro-
Oeste. Seus livros de história oferecem uma visão 
de conjunto sobre diversos episódios da vida políti-
ca e social de Goiás, destacando-se os estudos que 
realizou a respeito da influência das oligarquias no 
domínio do poder estadual. Em 1981, publicou, sob 
o patrocínio da Escola Superior de Guerra, o alen-
tado estudo sobre Ciência e Tecnologia e o Fortale-
cimento do Poder Nacional e, em 1984, deu a lume 
um ensaio sobre Ciência e Tecnologia: Universidade 
e Empresa.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. TAKAYAMA (PMDB-PR. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, está registrado na Bíblia Sagrada que 
bem-aventurado é o homem que acha a sabedoria 
e que adquire conhecimento, porque melhor é essa 
mercadoria do que a mercadoria de prata ou de ouro. 
Mas tanto a sabedoria quanto o conhecimento de-
vem estar a serviço do bem comum, ora valorizando 
a fraternidade, ora fortalecendo os laços solidários 
entre os seres, e sempre propiciando a manutenção 
da paz universal no cume das alturas, nos caminhos 
dos vales e nas encruzilhadas das veredas, para a 
glória do Senhor.

Registro: “É claro, portanto, que a paz universal é 
a melhor dentre todas as coisas que contribuem para 
a nossa felicidade”, escreveu o poeta italiano Dante 
Alighieri (1265-1321).

Mesmo estudando e debatendo as tragédias 
dos conflitos da Idade Antiga; das fortes divergências 
causadas pela Primeira Grande Guerra (1914-1918); 
dos males da Segunda Grande Guerra (1939-1945), 
particularmente a explosão das bombas atômicas 
little boy (garotinho), que tinha 60 quilos de urânio 
235 (15 quilotons), lançada sobre Hiroshima, e fat 
man (homem gordo), composta com 8 quilos de plu-
tônio 239 (21 quilotons), despejada sobre Nagasaki; 
e, mais recente, a ocupação do Vietnã; a invasão do 
Iraque; o desastre das Torres Gêmeas nos EUA; o 
homem ainda não aprendeu que o respeito às dife-
renças, o equilíbrio do diálogo e, sobretudo, a opção 
pela renúncia à guerra devem ser requisitos para a 
sobrevivência pacífica da humanidade, pois somos 
todos partículas coloridas do arco-íris, símbolo da 
duradoura aliança de Deus com os povos.

Não bastam relações diplomáticas bilaterais ou 
multilaterais. É preciso que os acordos firmados, as-
sinados e publicados entre Países sejam realmente 
respeitados e cumpridos na prática e que ONU, FAO, 
UNTAC, UNESCO, UNICEF, OMC, BIRD, BID e outros 
organismos internacionais estejam sintonizados com 
as aspirações e as necessidades das populações e 
que decidam em favor da paz mundial.

Sr. Presidente, que todas as nações ricas, as que 
estão em transição econômica e as menos desenvolvi-
das se esforcem pela recuperação do meio ambiente, 
pelo desarmamento e pela não-proliferação de artefatos 
atômicos e de perigosas substâncias químicas e que 
adotem posturas de cooperação, de auxílio mútuo e 
multipliquem os intercâmbios científicos, tecnológicos 
e, principalmente, culturais, em benefício de todos.

Sras. e Srs. Parlamentares, jamais devemos es-
quecer-nos da sabedoria do humanista holandês Eras-
mo de Rotterdam (1466–1536), que sentenciou: “Se 
colocares numa parte da balança as vantagens e na 
outra as desvantagens, perceberás que a paz injusta 
é muito melhor do que uma guerra justa”.

Por fim, reconheço a dificuldade de manter a 
harmonia entre o cordeiro e o leão –  são seres irra-
cionais – , entre pseudolíderes, quando existem inte-
resses escusos, e, particularmente, entre autoridades 
de nações irresponsáveis que transformam pessoas 
em escravos.

Com profunda humildade, peço a Deus que ilu-
mine as lideranças políticas, empresariais, prestadores 
de serviços públicos e privados, trabalhadores, empre-
gados, autônomos, estudantes, dirigentes de ONGs e 
OSCIPs e de entidades filantrópicas para que abando-
nemos os pequenos conflitos com o objetivo de sermos 
maiores no amanhã. Repudiemos os atos violentos e 
abominemos as divergências egoístas para evitarmos 
o terrorismo, que denigre a humanidade.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação 
desta Casa legislativa.

Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, contrariando todas as expectativas de um 
ano novo repleto de prosperidade, passamos mais da 
metade do ano de 2006 com os mesmos sintomas do 
ano passado, comprometendo a economia popular e 
conduzindo a população brasileira a um cenário de 
desencanto.

Positivo mesmo, Sr. Presidente, só o aumento 
desenfreado do custo de vida, que ameaça inviabilizar 
um dos aspectos mais sagrados do bom desenvolvi-
mento de um povo, que é a alimentação. Haja vista o 
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que acontecerá com o velho e bom pão francês, que, 
devido à quebra de safra do trigo, deverá sofrer rea-
juste no próximo ano, segundo matéria publicada no 
jornal O Globo, edição de 6 de outubro de 2006.

Não é possível que o Governo insista em criar 
expectativa nas populações de baixa renda que 
mal sobrevivem com a irrisória quantia representa-
da pelo salário mínimo. Por isso mesmo, lideranças 
nacionais se manifestaram contra os baixos níveis 
do salário mínimo, que já deixou de ser mínimo para 
ser ínfimo.

Concordo plenamente com aqueles que afirmam 
que o salário mínimo não tem condições de atender 
as necessidades essenciais de uma família de até 4 
pessoas. Até porque salário não é renda e os índices 
que servem de parâmetro para a sua fixação estão 
defasados e muitos distantes da realidade.

Não que estejamos pregando o fim das espe-
ranças da classe trabalhadora. Mas não podemos 
deixar de ter em mente que não pode ser considerada 
estável uma economia com estatísticas manipuladas 
que não condizem com a realidade.

Neste período de eleições, devemos concen-
trar nossas atenções em temas relevantes como: 
educação, saúde, alimentação e segurança, entre 
outros que não podem fugir à ação da representa-
ção política.

Esta Casa, que abriga representantes do povo, 
deve postar-se ao lado dele. Por isso, registramos 
nosso protesto ao abuso de poder contra o mercado 
alimentício. Que justiça seja feita e não mais se sacri-
fiquem os suados ganhos da população brasileira.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS-AL. Pronun-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, acabo de retornar da minha cidade, 
Arapiraca, e lamento por ter de registrar uma impor-
tante ausência, do amigo, cidadão, médico, homem 
e pai de família José Fernandes Lima, que faleceu 
na semana passada, deixando consternada toda a 
população arapiraquense.

O exemplo desse profissional dedicado e hu-
manitário foi o motivo do meu discurso em homena-
gem ao médico no dia 12 de julho deste ano, aqui 
nesta mesma Casa.

José Fernandes Lima nasceu em Viçosa, Ala-
goas, formou-se em Medicina em Maceió e, em 
1958, foi viver em Arapiraca, onde constituiu família 
e exerceu sua profissão com idealismo.

Ele atendia em seu consultório e depois na Casa 
de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, 
que fundou com o seu irmão, Judá Fernandes. Era 
obstetra e clínico geral.

Gosto de lembrar que, como se dizia antigamente, 
Dr. José Fernandes era um médico de família, que trata-
va o pai, a mãe, os filhos e toda família. E o que é mais 
importante: ele tratava o paciente e não as doenças. 
Esse comportamento do médico é importantíssimo.

Teria muito mais a falar, mas, neste momento, 
quero apenas registrar o meu pesar pelo desapareci-
mento desse grande homem e médico e estender esse 
meu sentimento aos seus familiares.

Muito obrigado.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a agressividade de Alckmin, um cidadão raivoso 
no debate e bem diferente do habitual, terá seu custo. 
Foi uma aposta de sua equipe de marketing. Na falta 
de propostas objetivas e de meios de comparar com 
vantagem os 4 anos de Lula com os 8 anos de PSDB/
PFL, usou a arma que lhe restava. Teve de escutar 
que o valerioduto começou mesmo foi em Minas, sob 
os auspícios do PSDB, e foi também levado a Brasília 
pelo PSDB. Teve de ouvir que mais de 60% dos casos 
desvendados dos sanguessugas e dos vampiros da 
saúde referem-se, de fato, a episódios elaborados e 
sacramentados no Governo de Fernando Henrique, 
com José Serra e, depois, Barjas Negri, no Ministério 
da Saúde.

A diferença é que agora não vai tudo para baixo 
do tapete, como acontecia antes. Apura-se e pune-se. 
Quem começou com a compra de votos no Congresso 
foi Fernando Henrique, para conseguir sua reeleição. 
É um fato público. Não virou CPI porque o Governo do 
PSDB/PFL impediu. E não vamos esquecer a privataria, 
como dizia o Hélio Gaspari. Não vamos esquecer do 
Banco FonteCindam, da licitação do SIVAM, do PRO-
ER, etc. Qualquer um desses casos monta a valores 
que fazem o tal mensalão parecer brincadeira de jar-
dim da infância. Só que não se apurava nada. O então 
Procurador-Geral da República era tratado nos jornais 
como “engavetador geral da república”. Basta conferir. 
Nem um único caso entre tantos escândalos foi inves-
tigado no Governo PSDB/PFL.

Mas que não se fique só no Governo de Fernan-
do Henrique, mesmo sendo Alckmin uma tentativa de 
repetir o referido governo. O próprio Alckmin engavetou 
mais de 60 pedidos de CPI. Tanto que agora a própria 
Justiça está examinando a questão, tal o descalabro. 
Ele diz que não houve engavetamento, que a lei é 
que foi alterada. Ele está certo, a lei para instituição 
de CPIs foi alterada na Assembléia de São Paulo. O 
que ele não diz é que isso foi feito exatamente para 
impedir qualquer investigação. São mais de 60 CPIs 
engavetadas – questionem os Deputados Estaduais 
paulistas a respeito.
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Afirmam com insistência que “Lula não sabia”, 
para tentar desqualificá-lo, porque segundo suas pa-
lavras “quem governa deve saber de tudo que aconte-
ce no governo”. Lula tem respondido, honestamente, 
que não é possível ao governante saber tudo que se 
passa num organismo gigantesco espalhado por 8 
milhões de quilômetros quadrados. Certamente só 
por elegância Lula deixou de mencionar que o Go-
vernador Alckmin, pela sua própria medida e lógica, 
não sabia o que se passava em sua própria casa. 
Ele se disse surpreendido. Afirmou que desconhecia 
o fato e que sua esposa, a Primeira-Dama, errou ao 
aceitar vestidos presenteados pelo estilista Rogério 
Figueiredo. Como ele não sabia? Talvez tenha se 
atrapalhado com as 16 portas do closet de sua es-
posa, em seu próprio quarto. A lógica da ética não é 
a de saber antes para que não ocorra um problema, 
mas sim a de que, em se sabendo, investigar, apurar 
e punir, como bem disse Lula no debate.

A insistência em uma ética entronizada religio-
samente fora e além da sociedade é o mais preo-
cupante. Ética é um valor humano que vem sendo 
pacientemente construído ao longo de milênios para 
nos separar dos animais que não são censurados 
por valores morais. Quando se torna a ética um va-
lor abstrato além da vida, planta-se a semente ve-
nenosa do niilismo. Esses padrões éticos estabele-
cidos como uma espécie de farsa religiosa fora do 
corpo social jamais serão alcançados – a frustração 
decorrente disso levanta a idéia de que “tudo foi (e 
sempre será) em vão”. Perde-se o gosto pelo avanço 
possível e pela ação necessária. Todos pagaremos 
por tal desvio conceitual, que, como dizia Nietzsche, 
é a desumanização do homem sob uma falsa capa 
de humanismo.

A enfadonha repetição da comparação das taxas 
de crescimento do Brasil com a de outros países em 
desenvolvimento foi ditada pela equipe de marketing 
de Alckmin. A comparação de taxas é recurso medí-
ocre. O Brasil foi o País que mais cresceu no mundo 
no século XX e gerou um dos países mais desiguais 
do mundo. É a qualidade do crescimento, com ênfase 
na sustentabilidade e com distribuição de renda, que 
faz a diferença, não a taxa pura e simples. O Brasil 
tem hoje, reconhecidamente, o maior programa de 
transferência de renda do mundo em andamento. 
Chega a ser ridículo comparar as pífias ações sociais 
do Governo PSDB/PFL ao Bolsa-Família de Lula, 
que alcança 11,5 milhões de famílias, cerca de 45 
milhões de brasileiros. Os dados estão disponíveis, 8 
anos contra 4 e Lula leva vantagem inequívoca, fora 
de dúvida ou de questionamento. 

Não há um único item comparável entre os 8 
anos de PSDB/PFL que leve vantagem sobre os re-
sultados de 4 anos de Lula e do PT. As discrepâncias 
são gigantescas. A começar pela maior delas, a de 
geração de empregos. FHC, do PSDB/PFL, criou 8 
mil empregos/mês ao longo de seus 8 anos, enquanto 
Lula e o PT criaram 95 mil empregos/mês. Em 8 anos 
PSDB/PFL criaram 700 mil empregos. Lula e o PT, 
em 4 anos, criaram 6 milhões. Existem muitos outros 
dados disponíveis, assinados pelo IBGE, pelo PNAD, 
pela Getúlio Vargas e outros institutos. 

Quanto ao câmbio, o “real valorizado” que tanto 
o Governador de São Paulo mencionou como razão 
de dificuldades da indústria, o que ele sugere? A volta 
às canetadas e às mágicas econômicas tão ao gosto 
do PSDB e do PFL? Foi o Governo deles que manteve 
por quase 3 anos a paridade entre o dólar e o real, por 
períodos até com o real mais valorizado que o dólar. 
Ou nos esquecemos disso? Qual seria a razão para 
o Banco Mundial apontar hoje Brasil e Rússia como 
os únicos países em desenvolvimento que merecem 
figurar entre as 10 maiores economia do mundo? É 
por estarem atuando dentro das regras internacionais. 
Fazer mágicas à base de pacotes e mais pacotes é 
fácil, ou manter artificialismos, como faz a China. Di-
fícil é conseguir duplicar as exportações, como fez o 
Brasil em apenas 4 anos, dentro dos limites das boas 
práticas econômicas.

Alckmin não respondeu a 3 seguidas indagações 
sobre quais gastos pretende cortar. Ele diz que fará 
cortes, mas esconde onde os fará. Não bastam as ter-
giversações sobre gastar melhor. Melhor para quem? 
Não adianta sua garantia de que os investimentos 
sociais serão mantidos, porque, pelas políticas em-
preendidas pelo Governo do PSDB/PFL de Fernando 
Henrique ou do PSDB/PFL de Alckmin em São Paulo, 
é legítimo entender, como o povo brasileiro entende, 
que os cortes serão nas áreas sociais. Cortes que al-
cançarão a agricultura familiar, a Previdência Social, 
e o conjunto de programas de distribuição de renda. 
Alckmin também retomará os programas de privatiza-
ção, pouco importa que os negue agora, em meio à 
campanha. Fará porque é só o que sabe fazer.

Os reparos à política externa também merecem 
comentário. Disse que a atual política fracassou. Pelo 
contrário, os saldos da balança comercial demons-
tram o oposto. A criação do G-20 foi saldada por Kofi 
Annan como a maior obra de engenharia diplomática 
deste início de século. O Brasil hoje tem respeito in-
ternacional, ao contrário da correria de pires na mão 
do Governo do PSDB/PFL. O firme apoio ao MERCO-
SUL e sua expansão, o bloqueio da ALCA, a política 
externa independente, tudo isso será substituído pela 
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subserviência aos EUA, como tínhamos antes, e a de-
pendência econômica dos EUA e da União Européia, 
como PSDB/PFL sempre fizeram. Isso é o que Alckmin 
fará sem propor nem explicar. Hoje nossos maiores 
compradores estão no conjunto da ALADI, formado 
pelos nossos vizinhos do continente. Nunca a pauta 
de comércio exterior foi tão diversificada.

A comparação entre 4 anos do Governo Lula 
e 8 anos do Governo FHC: 

Número de policiais federais: Lula: 11 mil; FHC: 
5 mil.

Operações da Polícia Federal contra a corrup-
ção, crime organizado, lavagem de dinheiro: Lula: 
183; FHC: 20.

Prisões efetuadas: Lula: 2.971; FHC: 54.
Criação de empregos: Lula: 6 milhões (4 milhões 

com carteira assinada); FHC: 700 mil.
Média anual de empregos gerados: Lula: 1,14 

milhão; FHC: 87,5 mil.
Média mensal de empregos gerados: Lula: 95 

mil; FHC: 8 mil.
Desemprego no País: Lula: 9,6%; FHC: 

12,2%.
Taxa de desemprego nas regiões metropoli-

tanas: Lula: 8,3%; FHC: 11,7%.
Crescimento real do salário mínimo: Lula: 

25,3%; FHC: 20,6%.
Poder de compra do salário mínimo em rela-

ção à cesta básica: Lula: 2,2 cestas básicas; FHC: 
1,3 cesta básica.

Aumento do custo da cesta básica: Lula: 15,6%; 
FHC: 81,6%.

Participação dos mais pobres na renda: Lula: 
15,2%; FHC: 14,4%.

Inflação: Lula: 2,8%; FHC: 12,53%.
Livros gratuitos para o ensino médio: Lula: 7 

milhões; FHC: zero.
Exportações/último ano (em dólares): Lula: 

118,3 bilhões; FHC: 60,4 bilhões.
Saldo balança comercial/último ano (em dó-

lares): Lula: 103,3 bilhões; FHC: 8,4 bilhões.
Risco país: Lula: 204; FHC: 2.400.
Dívida com o FMI (em dólares): Lula: dívida 

paga (este era um sonho de décadas que se dizia im-
possível); FHC: 14,7 bilhões.

Dívida com o Clube de Paris (em dólares): 
Lula: dívida paga (este era outro sonho de décadas); 
FHC: 5 bilhões.

Empréstimo para habitação (em reais): Lula: 
4,5 bilhões; FHC: 1,7 bilhões.

Bolsa-Família: Lula: 11,1 milhões de famílias; 
FHC:...

Acesso à água no semi-árido nordestino: Lula: 
762 mil pessoas e 152 mil cisternas; FHC: zero.

Distribuição de leite no semi-árido (sistema 
pequeno produtor): Lula: 3,3 milhões de brasileiros; 
FHC: zero.

Apoio à agricultura familiar: Lula: 7,5 bilhões 
(safra 2005/2006); FHC: 2,5 bilhões (último ano de 
governo). Lula: 2,7 bilhões (2003 a 2005); FHC: 1,1 
bilhão (1999 a 2002).

Investimento do BNDES em pequenas e micro-
empresas: Lula: 14,99 bilhões; FHC: 8,3 bilhões.

Investimento anual em saúde básica: Lula: 1,5 
bilhão; FHC: 155 milhões.

Equipes do Programa Saúde da Família: Lula: 
21.609; FHC: 16.698.

População atendida pelo Programa Saúde da 
Família: Lula: 70 milhões; FHC: 55 milhões.

Juros/SELIC: Lula: 16%; FHC: 25%.
Dívida externa: Lula: 165 bilhões; FHC: 210 bi-

lhões.
Eletrificação Rural: Lula: 3 milhões de pessoas; 

FHC: 2,7 mil pessoas.
PIB: Lula: 2,6% ao ano (até 2005); FHC: 2,3% 

ao ano.
Crescimento industrial: Lula: 3,77%; FHC: 

1,94%.
Produção de bens duráveis: Lula: 11,8%; FHC: 

2,4%.
Aumento na produção de veículos: Lula: 2,4%; 

FHC: 1,8%.

Áreas ambientais preservadas: Lula: incre-
mento de 19,6 milhões de hectares (2003 a 2006). Do 
ano de 1500 até 2002: 40 milhões de hectares.

A aceitação da diversidade e a coexistência pa-
cífica entre os opostos mostram-se vitais nos tempos 
que correm. Não nos referimos aqui a nenhum preceito 
moral, filosófico ou ideológico, embora essas verten-
tes do pensamento humano estejam envolvidas em tal 
postura. Trata-se, na verdade, de uma questão de so-
brevivência para a raça humana. E tal colocação nada 
tem de dramática. É apenas realista. Se a tolerância 
e o respeito ao diferente do que sou, penso, sinto e 
acredito é regra básica para a convivência com o pró-
ximo, o mesmo comportamento tornou-se essencial 
no âmbito do relacionamento humano ampliado na 
globalização.

O sistema globalizado em que hoje vivemos não 
se caracteriza apenas pela tentativa de alguns setores 
de imporem um sistema econômico monolítico regido 
por certas diretrizes e determinados objetivos. Tam-
bém não se resume à velocidade cada vez maior da 
circulação da informação ao redor do mundo. O ponto 
fundamental é que não só esses fatores, mas vários 



Outubro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 46371 

outros – e muitas vezes de forma espontânea – aca-
baram criando uma interdependência irreversível no 
curso dos acontecimentos contemporâneos.

Hoje estamos, sem dúvida, mais expostos a re-
alidades distantes e muito diferentes da nossa. Pela 
rapidez dos meios de comunicação, somos também 
colocados em contato com a defesa simultânea – e 
em tempo real – de pontos de vista controversos so-
bre os mais variados assuntos, da economia à religião, 
da cultura à ecologia, da política a costumes sociais 
que nos são totalmente estranhos. Descobrimos, de 
forma cada vez mais contundente, que nosso con-
junto de crenças e certezas é apenas “nosso” e que 
existem milhões de pessoas no mundo que acreditam 
em coisas completamente diferentes e têm certezas 
diversas das nossas.

Essa descoberta poderia ser positiva, já que a 
percepção da diversidade nos permite expandir a com-
preensão sobre nós mesmos e enriquece a nossa visão 
da vida. Não é, no entanto, o que vem ocorrendo.

O medo do desconhecido e a incapacidade de 
aceitar o diferente têm aguçado antigos e novos pre-
conceitos, em especial os de ordem religiosa e de raça. 
O trágico em todo esse quadro é que foi exatamente a 
nossa dificuldade de praticar a tolerância que agravou 
situações de crise já existentes e despertou outras que 
se achavam latentes.

A lista de acontecimentos que expõem esse pa-
norama é bastante extensa, mas, para constatar a 
gravidade do momento pelo qual passamos, basta 
ater-nos a alguns exemplos mais explícitos e de co-
nhecimento mais comum, com o terrorismo atribuído a 
grupos religiosos radicais, a ocupação norte-americana 
do Iraque, a crônica beligerância entre israelenses e 
palestinos, as manifestações cada vez mais violentas 
de descendentes de minorias étnicas nos países eu-
ropeus e a repressão cada vez mais violenta a essas 
manifestações pelos poderes locais. A tudo isso soma-
se o inaceitável e estúpido estado de miséria extrema 
em que se encontra enorme parcela da humanidade, 
em especial na África.

Parece cada vez mais claro – e essa avaliação 
começa a ganhar crescente adesão entre especialistas 
internacionais de diversas áreas – que precisamos, com 
a máxima urgência, de políticas e mecanismos que nos 
permitam começar a reverter essa tendência destrutiva. 
Simplificando, ou descobrimos uma maneira de nos 
entender, ou nos tornaremos inevitavelmente vítimas 
de um processo autodestrutivo que avança célere.

É importante também destacar que, paralelamente 
às crescentes tensões de ordem política, econômica, 
religiosa, cultural e racial, agrava-se, em igual propor-
ção, a precariedade do equilíbrio ambiental do planeta. 

A interdependência global dos acontecimentos, bem 
como a reciprocidade das suas conseqüências tam-
bém se mostram implacáveis no campo da natureza, 
seja em termo de agressões ao ecossistema, seja no 
que se refere à progressiva e rápida extinção de re-
cursos naturais. 

O planeta não ficou “menor” apenas devido à 
velocidade da circulação da informação. O desequilí-
brio ecológico também foi globalizado, tornando-nos 
bem mais “próximos” uns dos outros, em termos das 
conseqüências de desastres ecológicos já ocorridos e 
outros passíveis de se tornarem realidade a qualquer 
momento ou em futuro bem próximo. É, portanto, ur-
gente fazer da aceitação da diversidade e da busca 
da coexistência pacífica entre os opostos objetivos a 
serem perseguidos com afinco e determinação também 
no que se refere ao meio ambiente. É a única postura 
racional e responsável perante a vida, a humanidade 
e o planeta! 

Por último, Sr. Presidente, solicito a divulgação do 
meu pronunciamento nos meios de comunicação da 
Casa, especialmente no programa A Voz do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado José Carlos Aleluia, para 
uma Comunicação de Liderança, pela Minoria. 

Antes, porém, de usar da palavra, Deputado José 
Carlos Aleluia, receba os cumprimentos da Presidência 
pelo brilhante e esperado desempenho de V.Exa. nas 
urnas do Estado da Bahia. Parabéns!

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr. Pre-
sidente. V.Exa. também retorna ao Parlamento, com o 
reconhecimento dos paulistas pelo seu trabalho como 
Parlamentar e Presidente desta Casa.

Sr. Presidente, tenho observado hoje a agitação 
que assola os Deputados do PT. Até Deputados equi-
librados foram contaminados pelo vexame do candi-
dato Lula ontem. Eles não precisam preocupar-se, até 
porque haverá outros debates e em cada um deles as 
mentiras vão cair por terra.

Tenho aqui o programa de governo de Geraldo 
Alckmin. Aliás, acabam de falar uma série de coisas 
sobre o programa. Uma vez que Lula não tem progra-
ma, eles também não estudam o programa de gover-
no de Geraldo Alckmin. Ficam apenas sustentando a 
campanha na mentira.

Quero parabenizar a Rede Bandeirantes por ter 
promovido debate cujo apresentador foi totalmente 
imparcial. Mesmo nos discursos dos petistas mais 
agitados, nenhum foi capaz de dizer que o debate 
favoreceu, sob o ponto de vista da emissora ou do 
moderador, algum dos 2 candidatos, que estavam de 
frente um para o outro.
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O candidato e atual Presidente mostrou que não 
sabia nada do seu Governo. Só faltou dizer que não 
conhecia Delúbio, que nunca tinha visto Silvinho, que 
José Dirceu não foi seu Ministro, mas de Fernando Hen-
rique. Parecia até que José Dirceu, Delúbio e Silvinho 
tinham sido Ministros de Fernando Henrique e que o 
churrasqueiro era também de Fernando Henrique. O 
Presidente só falava do Governo Fernando Henrique. 
Esqueceu que Delúbio era tesoureiro do PT; que Sil-
vinho, o da Land Rover, era seu amigo pessoal. 

Quando foi perguntado sobre essa dinheirama, 
sobre onde o seu partido conseguira 1,7 milhão de reais 
para botar numa mala, num hotel em São Paulo, para 
comprar um falso dossiê, disse que não sabia, que a 
Polícia Federal iria responder, como se a instituição 
fosse do PT. A Polícia Federal vai investigar, pode até 
descobrir, mas Lula, para saber, bastava ligar para o 
churrasqueiro que, de enfermeiro, foi transformado em 
diretor de banco do Estado de Santa Catarina.

O que vimos ontem foi um debate em que Geral-
do Alckmin deixou claro, primeiro, que o Bolsa-Família 
é apenas o novo nome que Lula deu ao Bolsa-Renda, 
Bolsa-Escola – esqueceu de citar o Programa Auxílio-
Gás –, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, 
porque, no seu momento de governo, aumentou o tra-
balho infantil e a evasão escolar, uma vez que acabou 
com o Bolsa-Escola e o Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil.

Digo isso como nordestino. Quero falar da minha 
Campo Formoso, cidade onde sou votado. Andei pelo 
Salitre, pela Lage dos Negros. Lá eles sabem que o 
Bolsa-Escola, Bolsa-Renda, Bolsa-Família são do Go-
verno passado. Tanto que em 2002 quem ganhou a 
eleição em Campo Formoso não foi Lula, mas Serra. 
O programa era nosso e continuará nosso. Geraldo 
Alckmin assumiu ontem conosco o compromisso de 
manter e melhorar o programa.

Não vamos privatizar o Banco do Brasil. Que 
piada! Eles estão fazendo greve no banco para tentar 
ajudar Lula, mas estão atrapalhando a vida das famí-
lias. Os trabalhadores estão irritados. A greve do Ban-
co do Brasil não tem sentido no momento. Não vamos 
privatizar o Banco do Brasil, compromisso de Geraldo 
Alckmin. Não vamos privatizar a Caixa Econômica. 
Não tem nenhuma linha sobre isso aqui. Não vamos 
privatizar a minha CHESF, da qual fui Presidente. No 
Governo Fernando Henrique, quando se falou em pri-
vatizar a CHESF, Fernando Henrique foi contra e ela 
não foi privatizada.

Agora, vamos estatizar o Banco do Brasil porque 
ele já teve 4 ou 5 diretores envolvidos em falcatruas, em 
mensalão. Um diretor do Banco do Brasil está envol-
vido com a compra de dossiê, e não vamos ter diretor 

do Banco do Brasil envolvido com o PT, com o PSDB, 
com partido nenhum. O Banco do Brasil não pertence 
a partido. O BB pertence ao povo brasileiro.

Vamos estatizar o Banco do Nordeste, que se en-
volveu com dinheiro na cueca. Vamos devolver o Banco 
do Nordeste e o Banco do Brasil ao povo brasileiro. A 
PETROBRAS será do povo brasileiro, e não do PT.

Quando assumirmos – quero dar um aviso – va-
mos fazer uma investigação sobre essa compra de 
navios, e aí vai ter muita gente em palpos de aranha. 
Tem navio comprado por um preço 50% superior à 
proposta que já existia no BNDES. Isso tudo será in-
vestigado a partir de 1º de janeiro.

O debate deixará tudo claro. Entendo a agonia 
dos meus companheiros do PT. Durante 4 anos eles 
foram governo, e não fizeram nada. Eles viram o de-
bate, no qual seu candidato fracassou.

Não esperava que Lula fosse tão mal. Não es-
perava que ficasse tão nervoso. Ninguém conseguiu 
entender isso de um homem que foi sindicalista e fez 
oposição tanto tempo. Quando Geraldo Alckmin lhe 
perguntou a origem de 1,7 mil reais, ele espumava, e 
não respondia nada.

Sr. Presidente, todas as pesquisas mostram que 
Lula perdeu o debate. E vai perder a eleição. 

Se estava de ressaca, não sei. Não entendo de 
ressaca. Entendi que estava despreparado e, por isso, 
vai perder a eleição. 

Peço ao PSDB e ao PFL que tenham calma. É 
natural a agitação dos companheiros e companheiras 
do PT. Eles vão perder os cargos que têm, a influência 
no Banco do Brasil, as “boquinhas”, porque Lula é o 
Presidente da “boquinha”. 

O candidato Geraldo Alckmin disse ao Presidente 
Lula que ele havia mentido, e o Presidente Lula disse 
que não havia falado aquilo. Ele não teve coragem de 
dizer para ser respeitado porque já não tem mais como 
pedir respeito a ninguém.

Lula, você foi um vexame e vai para casa no dia 
1º de janeiro. Espero que seja feliz. 

Sr. Presidente, não vou falar de uísque, nem de 
champanhe porque há um filho de gente importante 
tomando na Sardenha, no verão italiano, champanhe 
Dom Pérignon. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero 
dizer que meu compromisso é renovado para honrar 
todo esse apoio político que me trouxe para mais um 
mandato na Câmara Federal.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, começo 
debatendo com o Líder da Minoria, que tem uma fala 
virulenta, uma fala marcada pelo preconceito, uma fala 
agressiva, a qual, evidentemente, não é a que o povo 
brasileiro quer ver no debate político de hoje até o dia 
29. Mas temos que debater em qualquer cenário.

Talvez a primeira pergunta que o Líder da Mino-
ria deveria responder é por que ele, um Líder tão pro-
eminente no Estado da Bahia, um Líder carregado de 
razões para atacar o Presidente Lula, para chamá-lo 
disso, daquilo e daquilo outro, não convenceu o povo 
da Bahia a votar no candidato dele ao Governo do Es-
tado. Por que ele e seu partido foram tão mal votados 
na Bahia? Por que perderam o Governo do Estado? 
Por que o Presidente Lula teve ampla maioria na vota-
ção na Bahia?

Vamos falar dos programas e do debate. Talvez eu 
não tenha assistido ao mesmo debate que o Deputado 
que me antecedeu na tribuna assistiu. Assisti a um de-
bate em que nosso adversário perdeu o controle dian-
te de uma constatação evidente: a eleição de Geraldo 
Alckmin significa o risco de venda da PETROBRAS, do 
Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. 

Digo isso, Sr. Presidente, porque, quando se escu-
ta o que diz um candidato, deve se olhar o que fez esse 
candidato quando foi Governo, deve se olhar o que fez 
seu partido quando esteve no Governo. Será que alguém 
esqueceu que o Governo do PSDB e do PFL venderam 
33% das ações da PETROBRAS na Bolsa de Nova 
Iorque? Será que quem teve a capacidade de vender 
a Vale do Rio Doce poderia vender a PETROBRAS, o 
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal? 

É estranho. O liberal Deputado José Carlos Aleluia, 
que defendeu tanto da tribuna as privatizações como 
alternativa para o Brasil alavancar seu desenvolvimen-
to, está envergonhado agora. Ele está tentando mentir 
para o povo brasileiro, a exemplo do que fez ontem seu 
candidato ao dizer que é contra a privatização. 

Deputada Telma de Souza, agora, eles são contra 
a privatização. Às vésperas das eleições, tentam iludir 
o povo brasileiro. O PSDB e o PFL são partidos da pri-
vatização, e Geraldo Alckmin foi o coordenador do pro-
grama de privatizações em São Paulo. 

Queremos discutir, sim, muitas outras coisas que 
têm sido ditas. O Deputado Líder da Minoria parte para 
a baixaria, que é a linha do nosso adversário. Ele está 
querendo criar fatos com base no desespero, mas o 
povo brasileiro não vai embarcar na baixaria. 

Quero mostrar que algumas coisas precisam ser 
debatidas mais a fundo, com mais clareza, com a opi-
nião pública brasileira. Uma é o tema da corrupção 
no País. 

Quero que responda o Líder da Minoria por que 
75% das ambulâncias superfaturadas pela máfia das 
ambulâncias, para arregimentar propinas e alimentar 
um esquema corrupto de compra de ambulâncias, fo-
ram compradas durante seu Governo. 

A verdade sobre a máfia das ambulâncias, Depu-
tado José Carlos Aleluia, é que foi montada durante o 
Governo corrupto de Fernando Henrique Cardoso, do 
PSDB e do PFL e está sendo investigada no Governo 
Lula, que a desmontou. 

Pergunto a V.Exas. se não viram a máfia dos 
vampiros vendendo hemoderivados superfaturados 
durante 10 anos para o Ministério da Saúde. Depu-
tado José Carlos Aleluia, vamos falar da corrupção 
com começo, meio e fim. 

Se alguns erros e algumas ilegalidades ocorreram 
em nosso Governo, sabemos reconhecê-las e pedir 
desculpas por tê-las cometido. 

Não será o PFL e o PSDB, com a história de um 
governo – até estou conferindo um dado – que vende-
ram mais de 100 bilhões do patrimônio brasileiro e até 
hoje, Deputado Pompeo de Mattos, não se sabe onde 
está esse dinheiro? O que fizeram com o dinheiro das 
privatizações? Por que venderam a Vale do Rio Doce 
por uma quantia que, em 2 anos de lucro da empresa, 
pagaria o valor que venderam esse patrimônio público 
brasileiro?

Chega de hipocrisia, chega de cinismo! O Sr. Ge-
raldo Alckmin precisa explicar por que o PSDB e o PFL 
defendem a demissão de trabalhadores públicos quan-
do são governo. O Programa de Demissão Voluntária 
de servidores públicos é o programa de Alckmin. Não 
venham me dizer que não está escrito em seu progra-
ma, porque Fernando Henrique também não escreveu 
que venderia a Vale do Rio Doce, que demitiria os ser-
vidores públicos ou congelaria seus salários. 

O povo brasileiro precisa saber em quem votar 
e qual a história de quem está pedindo seu voto. A 
candidatura Alckmin representa os poderosos interes-
ses dos grandes setores econômicos que sempre se 
beneficiaram com as privatizações feitas no Governo 
do PSDB/PFL. 

Temos outras coisas a falar. Temos a dizer que a 
Nossa Caixa, banco público do Estado de São Paulo, 
teve seus recursos de propaganda dominados e entre-
gues a um processo de compra de Deputados – essa é 
a verdade. E pergunto por que Geraldo Alckmin negou a 
instalação das 69 CPIs. Foi uma piada a resposta dele 
ontem no debate. Ele chegou a dizer que uma era do 
apito, outra, de um juiz não-sei-das-quantas. Não! Eu 
quero pelo menos a CPI da Nossa Caixa! Do dinheiro 
de publicidade usado para comprar voto de Deputado 
na Assembléia Legislativa.
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Vamos falar de corrupção e do Sr. Daniel Dan-
tas, das privatizações que ele comprou de barbada, 
parte do patrimônio público das telecomunicações. 
Vamos falar de educação e mostrar que em 8 anos 
o Governo deles, o Governo de Alckmin, do PSDB e 
do PFL, conseguiu criar apenas uma universidade. 
O atual Governo criou mais de 40 universidades. E o 
candidato Alckmin tem a cara-de-pau de dizer que as 
universidades não são reais. 

Convido-o a ir ao Rio Grande do Sul conversar 
com cada aluno que já passou no vestibular da UNI-
PAMPA, que começa a funcionar este semestre; con-
vido-o a ir a Santos, ao Recôncavo Baiano, a fim de 
conhecer os alunos das universidades. 

Outra importante questão: o PFL é contra o PROU-
NI. Está aqui a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
por meio da qual o PFL quer dar fim ao PROUNI, um 
programa que garante 240 mil bolsas a jovens de fa-
mílias pobres terem acesso a uma universidade. 

Isto é mudar o Brasil. E a visão elitista da can-
didatura Alckmin não aceita essas questões. Querem 
continuar com a velha política, que sempre tratou os 
mais pobres como subalternos.

Deputado José Carlos Aleluia, por favor, não ve-
nha me falar que V.Exa. e Geraldo Alckmin defendem 
o Programa Bolsa-Família. Tudo o que ouvi de V.Exas. 
foi achincalhá-lo, dizer que era esmola, um programa 
eleitoreiro, que não prestava. Este oportunismo de vés-
pera de eleição não engana o povo brasileiro. Quem 
quer continuar com o Programa Bolsa-Família vai votar 
no Presidente Lula, que o construiu. Quem é contra a 
venda da PETROBRAS, do Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal não vai votar nos privatistas, mas 
em Lula, o Presidente que conservou o patrimônio pú-
blico brasileiro. O servidor público que quer respeito 
para com suas carreiras vai votar em Lula, e não no 
Governo da demissão voluntária, do congelamento de 
salários e da demissão de servidores. 

Vamos fazer este debate com muita serenidade e 
com muita tranqüilidade. Agora, vamos largar de mão 
a baixaria, vamos fazer o debate de idéias, da histó-
ria de cada um, dos governos de cada um. Mas, se a 
baixaria surgir, responderemos no mesmo nível e no 
mesmo tom. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Henrique Fon-
tana, o Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Pompeo de Mattos, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) - Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Rodrigo Maia, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, aproveito a 
oportunidade para tecer alguns comentários de forma 
bem tranqüila e serena, diferentemente do Líder do 
PT, que está nervoso, preocupado, como não estava 
15 dias atrás. Aliás, pôs o cricri do Lula do lado direi-
to e não do lado do coração, da emoção, do lado de 
quem acredita e quer governar junto. Então, é porque 
está nervoso, pois perderam completamente o rumo 
no debate de ontem à noite.

Não vou fazer ataques gratuitos, assim como eles 
fazem ao chamar de corrupto o Governo do ex-Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso. Vamos aos fatos. 
A sociedade quer saber, de forma bem serena, quem 
são os doadores daquele dinheiro ilegal do dossiê, 1 
milhão e 700 mil reais. É isso que a sociedade está 
perguntando. E quem preparou o dossiê e arrumou o 
dinheiro não fomos nós, da Oposição, foram eles. Fo-
ram o churrasqueiro, o assessor, o diretor do Banco do 
Brasil nomeado pelo Presidente Lula. Não foi nenhum 
de nós da Oposição que inventou 1 milhão e 700 mil 
reais. Aliás, essa resposta não foi dada.

Então, o que nós e o Brasil queremos saber de 
fato dos aliados do Presidente Lula é a origem desse 
dinheiro. De onde veio esse dinheiro sujo, ilegal? Não 
há resposta por parte do Presidente, não há resposta 
por parte do Líder do PT, não há resposta por parte 
de ninguém da base do Governo. E essa resposta 
tem de ser dada. Não é questão de ataque ou não, 
mas de expor os fatos da forma que eles têm de ser 
expostos. 

Não vou me referir ao caso dos vampiros. O Mi-
nistro indiciado é do PT, Humberto Costa. Ele, sim, foi 
indiciado no caso dos vampiros. Se o Ministro do Go-
verno anterior tivesse participação, teria sido indiciado 
também. Quem tem de explicar, no caso dos vampiros, 
a participação, a formação de quadrilha para atuar no 
caso também é o Presidente Lula, porque foi o seu 
Ministro que foi indiciado, fora os outros com pedido de 
indiciamento por parte do Ministério Público, como o 
ex-Ministro José Dirceu, o ex-Ministro e agora asses-
sor Gushiken, no caso da quebra do sigilo do caseiro 
do ex-Ministro Palocci. Todos eles entraram como pes-
soas sérias e saíram como acusados de corrupção. É 
essa a resposta que a sociedade espera.

O outro ponto, Sr. Presidente, é muito claro. O 
candidato Lula venceu as eleições de 2002 com o 
discurso da mudança. Era verdade: valorizaria os 
servidores públicos – esse foi um dos motivos por 
que ganhou a eleição –, os aposentados, dobraria o 
valor real do salário mínimo e geraria 10 milhões de 
novos empregos. E pergunto: qual dessas promes-
sas foi atendida?
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Quanto aos aposentados do serviço público, 
aprovou aqui, contra o voto do PFL, a taxação dos 
inativos. Foi isso que ele fez para os aposentados do 
serviço público.

Em relação ao salário mínimo, não chegou nem 
perto do valor prometido, próximo de 532 reais. Está 
muito longe do que prometeu.

Com o servidor público, o descaso foi completo. 
Beneficiou-se dos cargos em comissão, aparelhando 
o Estado, em vez de valorizar os servidores públicos. 
Esses, sim, deveriam comandar a máquina pública do 
País, que hoje é comandada pelo PT.

Essas perguntas ficaram sem resposta. Nós, 
da Oposição, de forma bem tranqüila, sabemos da 
nossa responsabilidade, do nosso compromisso com 
os servidores públicos, da importância que eles têm 
para o desenvolvimento deste País. É preciso que os 
serviços públicos voltem a funcionar com qualidade, 
e, para que isso ocorra, nada mais importante que os 
servidores públicos estejam satisfeitos e sejam bem 
remunerados.

Temos compromisso com a indústria brasileira. O 
Alckmin tem o apoio da agronegócio, pois, nos Estados 
onde o agronegócio é forte, ele venceu as eleições. Te-
mos o apoio da indústria nacional, diferentemente do 
Presidente Lula, que tem o apoio dos banqueiros. Aliás, 
disso o Deputado Henrique Fontana não trata. O lucro 
dos bancos, em 3 anos do Governo Lula, foi maior do 
que nos 8 anos do Presidente Fernando Henrique.

Há uma divisão clara no setor empresarial do 
Brasil. De um lado, está a economia internacional, a 
economia da especulação, a que apóia o Presidente 
Lula. Aliás, os investidores estrangeiros, na semana da 
eleição, torciam para que o Presidente Lula vencesse 
no primeiro turno. Fui consultado por mais de um em-
presário. Eles me perguntaram como seria o resultado 
do primeiro turno, e eu disse: haverá segundo turno, 
porque é fundamental para a democracia brasileira. 

Sr. Presidente, essa é a divisão clara: é óbvio 
que os brasileiros que investem e geram emprego no 
Brasil estão com Geraldo Alckmin. Eles sabem que 
essa é a alternativa de um desenvolvimento melhor 
para o País, e aqueles que vêm se beneficiando do 
Brasil, na especulação – aliás, tão criticada no passado 
pelo Partido dos Trabalhadores, hoje completamente 
envolvido com a especulação –, esses, sim, apoiam 
o Presidente Lula. 

Para essa pergunta não há resposta também. 
Então, Sr. Presidente, nós, do PFL e da Oposição, 

vamos fazer esse segundo turno no tom apresentado 
ontem pelo Presidente Geraldo Alckmin. Não podemos 
aceitar que a sociedade brasileira fique sem resposta 
para as graves questões que aconteceram no processo 

eleitoral no primeiro turno. É muito sério o que aconte-
ceu em relação ao dossiê, ao churrasqueiro, aos amigos 
do Presidente que foram pegos e presos inclusive com 
dinheiro ilegal, até porque o Presidente da República 
é uma pessoa muito bem informada. 

O nosso candidato abordou muito bem esse pon-
to: é preciso, de forma urgente, conseguir da Polícia 
Federal uma resposta para a origem desses recursos. 
Isso é fundamental para que a sociedade possa tomar 
sua decisão. 

Quanto às propostas, está tudo muito claro. O 
Presidente, em 2002, prometeu muito – como eu já 
disse, prometeu valorizar o servidor público e o apo-
sentado –, mas hoje obstrui a votação porque não quer 
votar, entre hoje e amanhã, a medida provisória que 
aumenta o benefício dos aposentados. Por  que não 
quer votar? Porque sabe que a Câmara dos Deputados 
aprovará um valor maior. Ao invés dos 5% propostos 
pelo Governo, nós aprovaremos a nossa emenda de 
16%, que, aliás, já foi vetada uma vez por este Gover-
no em outra medida provisória. 

Por esse motivo que o debate é fundamental. 
Eles têm de explicar por que prometeram valorizar os 
aposentados. Diziam que o Governo anterior estava 
destruindo os aposentados e pensionistas, mas no 
Governo deles a situação piorou muito. O Governo 
Lula não cumpriu o que prometeu, sem falar do sa-
lário mínimo, como já citei, sem falar da geração de 
10 milhões de novos empregos. Não chegamos nem 
perto. É só perguntar à sociedade brasileira de forma 
bem clara se alguém tem hoje em sua família uma si-
tuação melhor do que tinha há 4, 10, 15 anos no que 
se refere a emprego. 

A falta de empregos hoje é muito ruim para o 
Brasil. Precisamos melhorar essa situação. Precisa-
mos de um país que volte a crescer, assim como ou-
tros países que disputam mercado com o Brasil vêm 
crescendo. Eles crescem a 8, 9,10%, e o Brasil perde 
a oportunidade de um crescimento maior exatamente 
no momento em que a economia internacional está co-
laborando muito com os países em desenvolvimento. 
Infelizmente, o Brasil, com esse crescimento, fica em 
penúltimo lugar na América Latina, na frente apenas 
do Haiti. 

Estamos convictos de que, no debate de ontem, 
o futuro Presidente Geraldo Alckmin teve uma partici-
pação muito boa, que será fundamental para dar o tom 
daqui para frente. Segundo turno é assim: é um contra 
o outro, é um embate. E nesse embate, a ser travado 
de forma civilizada, é fundamental que as graves de-
núncias que ocorreram no Brasil sejam apresentadas 
à sociedade. 
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O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - A Presi-
dência cumprimenta o Deputado Rodrigo Maia pela 
consagradora votação obtida no Rio de Janeiro e pela 
recondução de S.Exa. à Casa. 

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Maia, o Sr. 
Pompeo de Mattos, § 2º do art. 18 do Regimento In-
terno, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Antes de 
passar a palavra ao último orador, a Presidência con-
voca todos os Srs. Deputados para sessão ordinária 
a se realizar amanhã, terça-feira, às 14h.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Arlindo Chinaglia, para uma 
Comunicação de Liderança, pelo Governo. Cumprimen-
to V.Exa., Deputado Arlindo Chinaglia, por ter sido con-
sagrado pelo povo de São Paulo com a mais expressiva 
votação de sua longa trajetória parlamentar.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também 
cumprimento-o pela expressiva, bela e merecida vo-
tação, o que faz justiça ao trabalho desenvolvido por 
V.Exa. não só na Presidência desta Casa, mas ao 
longo de sua vida.

Na disputa eleitoral do segundo turno, todos da 
Oposição dizem, com razão, que o que interessa ao 
País é discutir propostas, como o desenvolvimento, a 
geração de emprego e o salário mínimo. Só não tem 
razão o candidato deles, que no debate dançou o sam-
ba de uma nota só, ou seja, não apresentou uma única 
proposta e, ao mesmo tempo, disse que vai melhorar 
o que vem fazendo o Presidente Lula. Se  for para me-
lhorar, evidentemente o Presidente Lula fará melhor. 

Agora, quanto a debater projetos para o País, é 
relevante dizer não só aqui, mas em todo o País que o 
candidato Geraldo Alckmin reagiu duramente, de forma 
deselegante, ao dirigir-se ao Presidente da República 
e candidato à reeleição com palavras ofensivas. S.Exa. 
sentiu-se atingido porque o Presidente Lula disse que 
é da sua prática política a privatização. Alckmin reagiu 
não sei com que cara, porque foi o coordenador es-
tadual do programa de desestatização do Estado de 
São Paulo. Foi ele: Geraldo Alckmin.

O Presidente Lula falou da privatização do setor 
elétrico, que provocou o apagão no Brasil. Aliás, o Se-
nador Rodolpho Tourinho é testemunha disso. Disse 
S.Exa. que não privatizou a CHESF e a ELETRONORTE 
porque, à época, foi procurado por mim, entre outros 
Parlamentares. Ressalto que, naquela ocasião, o Mi-
nistro Tourinho foi sensível aos nossos argumentos. 

Porém, no Estado de São Paulo, por iniciativa 
do Governador Alckmin, a CTEEP foi privatizada – é 
a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Pau-

lista, aquela que o Presidente Lula tornou referência 
como linha de transmissão –, com a ajuda da maioria 
na Assembléia Legislativa, aquela que impediu a ins-
talação de 69 CPIs, com o objetivo de privatizar essa 
mesma companhia. 

Poderíamos até entender como uma grave auto-
crítica do candidato Geraldo Alckmin o fato de ele não 
querer ser relacionado mais à privatização, mas ele 
teria de ter pelo menos uma atitude que sustentasse 
o seu discurso. Poderíamos até esquecer que ele foi o 
coordenador do programa de desestatização em São 
Paulo. Mas não dá, evidentemente, para esquecer a 
privatização da CTEEP e muito menos para deixar de 
dizer que é da sua índole a privatização.

Segundo palavras ditas recentemente pelo atual 
Governador Cláudio Lembo, o Geraldo Alckmin que 
propõe ao País um choque de gestão deixou o Estado 
de São Paulo sem dinheiro para pagar as contas des-
te ano. Apesar das nossas divergências, o rombo foi 
confirmado pelo atual Governador Cláudio Lembo, que 
é do PFL, mas tem mostrado destemor, tem mostrado 
sinceridade quando fala com a imprensa. 

Seguindo a linha do PFL, o Governador Cláudio 
Lembo, de forma coerente com o Governador Geraldo 
Alckmin, ia vender 20% da Caixa Econômica Estadu-
al, a Nossa Caixa. Só não o fez porque o Governador 
eleito José Serra, vendo o rombo político que causa-
ria na campanha do Geraldo Alckmin e do PSDB em 
âmbito nacional, foi correndo convencer o Governador 
Cláudio Lembo a não fazer isso. Resta saber como é 
que vão pagar as contas; resta saber que choque de 
gestão é esse que deixa um rombo desse tamanho em 
ano eleitoral. Aí criticam o Governo por liberar verbas 
para os Estados brasileiros, a fim de que se dê conti-
nuidade à gestão de maneira responsável. 

A questão da privatização é central. Quando a 
Oposição diz que partidarizamos o Estado, vamos ao 
debate. Quando dizem que misturamos o público e o 
privado, vamos ao debate. Sabem porque S.Exas. não 
misturam o público e o privado? Porque entregam o 
público ao privado.

Vamos falar da privatização do Sistema TELE-
BRÁS. O preço mínimo estabelecido à época foi de 11 
bilhões. Houve uma grita nacional e passou-se para 
13 bilhões. Aí o Sistema TELEBRÁS, altamente lucra-
tivo, foi vendido por 22 bilhões. O ágio foi de 9 bilhões. 
Parecia uma conquista para o Brasil, como se fosse 
a Copa do Mundo de Futebol. O que o povo brasileiro 
talvez não saiba é que, nos 30 meses anteriores à pri-
vatização, foram gastos 21 bilhões de reais de dinheiro 
público. Portanto, esses que nos acusam de fazer a 
confusão entre o público e o privado doaram o dinhei-
ro público. Para piorar, de 40% de entrada, pagaram 
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só 8,8 bilhões. Para piorar ainda mais, uma parte desse 
dinheiro veio do BNDES, dinheiro do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador. E, para piorar mais ainda, a diferença 
de 9 bilhões, o ágio, entra como prejuízo na empresa 
já privatizada, que, por um prazo de 10 anos, não paga 
Imposto de Renda. 

O Presidente da República falou da Vale do Rio 
Doce, que foi privatizada, um conglomerado de 54 em-
presas, a maior exportadora de minério de ferro do pla-
neta. Por 400 anos haverá minério de ferro para ser ex-
plorado.

O lucro da Vale do Rio Doce, felizmente, só no ano 
passado, foi de 10 bilhões, e a companhia foi vendida por 
3 bilhões e 300 milhões. Este é um choque de gestão. 
Mas olhem que situação. Venderam as estatais brasilei-
ras altamente lucrativas, privatizaram as artérias do Bra-
sil, a ponto de a EMBRATEL ter sido vendida para uma 
empresa norte-americana e nem as telecomunicações 
das Forças Armadas terem sido preservadas. E aí vem 
Geraldo Alckmin reclamar da Bolívia. 

Vejam V.Exas., se eles privatizaram as empresas 
brasileiras, por que reagem quando a Bolívia quer manter 
sob o seu domínio a sua riqueza em gás? Eles querem 
que o Brasil invada a Bolívia? Eles querem que o Brasil 
mate e faça com que jovens morram? Porque, se não é 
isso, qual é a proposta? 

Reclamam, choramingam porque o Presidente Lula 
simplesmente fez aquilo que qualquer governante tem o 
dever de fazer: reconhecer a soberania de outro Estado 
e defender os interesses do nosso País. 

Tanto é que as cassandras de plantão diziam que 
imediatamente o preço do gás iria aumentar, mas não 
houve aumento nenhum até o momento. Não só o gás não 
aumentou, como também o Brasil está tendo a mesma 
atitude dos Estados Unidos da América e de outros países 
que têm investimentos na Bolívia. Mas eles têm o prazer 
de tentar desqualificar aquele que conduz a Nação.

E, em vez de Geraldo Alckmin ficar falando ridicu-
lamente que vai vender o tal aerolula, deveria saber que 
as viagens do Presidente Lula não são as viagens do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Elas não são 
para tomar vinho chique em Paris, são para negociar 
exportações para o Brasil. É por isso que o nosso País 
mais do que dobrou suas exportações, que passaram 
de 60 bilhões de dólares para 135 bilhões de dólares. É 
porque tem um Presidente que trabalha. E se qualquer 
empresa de quinta categoria pode comprar não sei quan-
tos aviões, por que o Governo do Brasil não pode ter um 
avião? Parece o mesmo discurso demagógico daquele 
que se dizia caçador de marajás, ou seja, pegam no de-
talhe, naquilo que julgam ser simbólico, mas sentaram 
em cima do próprio rabo quando entregaram as esta-
tais brasileiras. 

Queremos fazer este debate continuadamente, 
a fim de garantir o novo mandato ao Presidente Lula, 
para que S.Exa. dê continuidade ao crescimento e à 
geração de empregos no Brasil. 

V - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Nada mais 

havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembrando 
que amanhã, terça-feira, dia 11 de outubro, às 10h, 
haverá sessão solene em homenagem aos 30 anos 
da TV Gazeta do Estado do Espírito Santo. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – COMPA-
RECEM MAIS À SESSÃO OS SRS. 

RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL 
Total de Roraima: 1

AMAZONAS

Lupércio Ramos PMDB 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Anselmo PT 
Total de Rondônia: 1

MARANHÃO

Gastão Vieira PMDB 
Total de Maranhão: 1

PIAUÍ

Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 1

PARAÍBA

Luiz Couto PT 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Fernando Ferro PT 
Luiz Piauhylino PDT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Total de Pernambuco: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Mendonça Prado PFL 
Total de Sergipe: 2

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Luiz Alberto PT 
Total de Bahia: 2
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MINAS GERAIS

César Medeiros PT 
Geraldo Thadeu PPS 
Paulo Delgado PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 4

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Ricardo Santos PSDB 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Antonio Carlos Biscaia PT 
Itamar Serpa PSDB 
Laura Carneiro PFL 
Rodrigo Maia PFL 
Total de Rio de Janeiro: 4

SÃO PAULO

Arlindo Chinaglia PT 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Luciano Zica PT 
Luiza Erundina PSB 
Nelson Marquezelli PTB 
Total de São Paulo: 7

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Thelma de Oliveira PSDB 
Wellington Fagundes PL 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Sigmaringa Seixas PT 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Roberto Balestra PP 
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Assis Miguel do Couto PT 
Total de Paraná: 1

SANTA CATARINA

Luci Choinacki PT 
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

Henrique Fontana PT 
Maria do Rosário PT 
Orlando Desconsi PT 
Total de RIO GRANDE DO SUL 3

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO OS 
SRS. 

RORAIMA

Almir Sá PL 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Luciano Castro PL 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PP 
Evandro Milhomen PCdoB 
Gervásio Oliveira PMDB 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Babá PSOL 
Jader Barbalho PMDB 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Nilson Pinto PSDB 
Raimundo Santos PL 
Vic Pires Franco PFL 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Pauderney Avelino PFL 
Total de AMAZONAS 3
RONDONIA
Marinha Raupp PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondonia: 2

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
Júnior Betão PL 
Nilson Mourão PT 
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Ana Alencar PSDB 
Homero Barreto PTB 
Kátia Abreu PFL 
Total de Tocantins: 3
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MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Antonio Joaquim PSDB 
Clóvis Fecury PFL 
Costa Ferreira PSC 
Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Pedro Novais PMDB 
Remi Trinta PL 
Sarney Filho PV 
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Almeida de Jesus PL 
Aníbal Gomes PMDB 
Ariosto Holanda PSB 
Arnon Bezerra PTB 
Bismarck Maia PSDB 
José Linhares PP 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 10

PIAUÍ

B. Sá PSB 
Ciro Nogueira PP 
Marcelo Castro PMDB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Betinho Rosado PFL 
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 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Marcondes Gadelha PSB 
Ricardo Rique PL 
Ronaldo Cunha Lima PSDB 
Wellington Roberto PL 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 8

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Carlos Batata PFL 
Eduardo Campos PSB 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PL 
Joaquim Francisco PFL 
Joel de Hollanda PFL 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Maurício Rands PT 
Osvaldo Coelho PFL 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Freire PPS 
Roberto Magalhães PFL 
Salatiel Carvalho PFL 
Total de Pernambuco: 18

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
João Lyra PTB 
Jorge VI PSC 
José Thomaz Nonô PFL 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Heleno Silva PL 
Jackson Barreto PTB 
Jorge Alberto PMDB 
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Aroldo Cedraz PFL 
Edson Duarte PV 
Fernando de Fabinho PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
João Leão PP 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Pedro Irujo PMDB 
Reginaldo Germano PP 
Roland Lavigne PSDB 
Severiano Alves PDT 
Total de Bahia: 14
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MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Cabo Júlio PMDB 
Carlos Melles PFL 
Carlos Mota PSB 
Carlos Willian PTC 
Dr. Francisco Gonçalves PPS 
Edmar Moreira PFL 
Eliseu Resende PFL 
Herculano Anghinetti PP 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
Jaime Martins PL 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
Lael Varella PFL 
Leonardo Mattos PV 
Marcello Siqueira PMDB 
Mário Assad Júnior PSB 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Roberto Brant PFL 
Romel Anizio PP 
Saraiva Felipe PMDB 
Sérgio Miranda PDT 
Total de Minas Gerais: 24

ESPÍRITO SANTO

Jair de Oliveira PMDB 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
André Costa PDT 
Arolde de Oliveira PFL 
Bernardo Ariston PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Francisco Dornelles PP 
Jorge Bittar PT 
Josias Quintal PSB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Miro Teixeira PDT 
Moreira Franco PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Reinaldo Gripp PL 
Ronaldo Cezar Coelho PSDB 
Sandro Matos PTB 
Vieira Reis S.Part. 
Total de Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL 
Angela Guadagnin PT 
Ary Kara PTB 
Carlos Sampaio PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PMDB 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Pinotti PFL 
Durval Orlato PT 
Ivan Valente PSOL 
João Herrmann Neto PDT 
Jovino Cândido PV 
Luiz Carlos Santos PFL 
Marcelo Ortiz PV 
Medeiros PL 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL 
Neuton Lima PTB 
Paulo Lima PMDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Ricardo Berzoini PT 
Roberto Gouveia PT 
Salvador Zimbaldi PSB 
Vadão Gomes PP 
Vicente Cascione PTB 
Wanderval Santos PL 
Xico Graziano PSDB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 29

MATO GROSSO

Lino Rossi PP 
Teté Bezerra PMDB 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL 
José Roberto Arruda PFL 
Tadeu Filippelli PMDB 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Enio Tatico PTB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PL 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 8
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MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PP 
Murilo Zauith PFL 
Nelson Trad PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PPS 
Alex Canziani PTB 
André Zacharow PMDB 
Chico da Princesa PL 
Colombo PT 
Dr. Rosinha PT 
Giacobo PL 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
José Janene PP 
Max Rosenmann PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Oliveira Filho PL 
Reinhold Stephanes PMDB 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Vitorassi PT 
Total de Paraná: 20

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL 
João Pizzolatti PP 
Leodegar Tiscoski PP 
Mauro Passos PT 
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Alceu Collares PDT 
Beto Albuquerque PSB 
Darcísio Perondi PMDB 
Eliseu Padilha PMDB 
Érico Ribeiro PP 
José Otávio Germano PP 
Marco Maia PT 
Nelson Proença PPS 
Osmar Terra PMDB 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Paulo Gouvêa PL 
Paulo Pimenta PT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande Do Sul: 14

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) - Encerro a 
sessão, designando para amanhã, terça-feira, dia 10 
de outubro, às 14h, a seguinte 

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

1

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 313, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me-
dida Provisória nº 313, de 2006, que abre 
crédito extraordinário, em favor do Minis-
tério da Integração Nacional, no valor de 
R$ 10.000.000,00, para o fim que especi-
fica. Pendente de parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 8-8-06
Prazo na Câmara: 22-8-06
Sobresta a Pauta em: 9-9-06 (46º Dia)
Perda de Eficácia: 22-11-06

2

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 314, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 314, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios dos 
Transportes, do Desenvolvimento Agrário 
e da Integração Nacional, no valor global 
de R$ 698.797.766,00, para os fins que es-
pecifica. Pendente de parecer da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 14-8-06
Prazo na Câmara: 28-8-06
Sobresta a Pauta em: 15-9-06 (46º Dia)
Perda de Eficácia: 28-11-06

3

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 315, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 315, de 2006, que dispõe sobre 
operações de câmbio, sobre registro de ca-
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pitais estrangeiros, sobre o pagamento em 
lojas francas localizadas em zona primária 
de porto ou aeroporto, sobre a tributação 
do arrendamento mercantil de aeronaves, 
sobre a novação dos contratos celebrados 
nos termos do § 1º do art. 26 da Lei nº 9.491, 
de 9 de setembro de 1997, altera o Decreto 
nº 23.258, de 19 de outubro de 1933, a Lei 
nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, o De-
creto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, e 
revoga dispositivo da Medida Provisória nº 
303, de 29 de junho de 2006. Pendente de 
parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 17-8-06
Prazo na Câmara: 31-8-06
Sobresta a Pauta em: 18-9-06 (46º Dia)
Perda De Eficácia: 01-12-06

4

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 316, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Me-
dida Provisória nº 316, de 2006, que alte-
ra as Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 
de julho de 1991, e 9.796, de 5 de maio de 
1999, e aumenta o valor dos benefícios da 
previdência social. Pendente de parecer da 
Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 24-8-06
Prazo na Câmara: 7-9-06
Sobresta a Pauta em: 25-9-06 (46º Dia)
Perda De Eficácia: 08-12-06

5

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 317, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 317, de 2006, que altera dispo-
sitivos da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 
2006, que dispõe sobre a renegociação de 
dívidas oriundas de operações de crédito 
rural contratadas na área de atuação da 
Agência de Desenvolvimento do Nordeste - 
ADENE, e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 30/08/06
Prazo na Câmara: 13-9-06
Sobresta a Pauta em: 1-10-06 (46º Dia)
Perda De Eficácia: 14-12-06

6

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 318, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 318, de 2006, que abre cré-
dito extraordinário no valor global de R$ 
858.478.335,00, em favor da Presidência da 
República, dos Ministérios da Educação, da 
Justiça, das Relações Exteriores, da Defesa 
e de Operações Oficiais de Crédito, para os 
fins que especifica. Pendente de parecer 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 5-9-06
Prazo na Câmara: 19-9-06
Sobresta a Pauta em: 7-10-06 (46º Dia)
Perda De Eficácia: 20-12-06

7

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 319, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 319, de 2006, que institui o 
Regime Jurídico dos Servidores do Servi-
ço Exterior Brasileiro, altera a Lei nº 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, que cria, no 
Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de 
Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria, e dá outras providências. Pen-
dente de parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 7-9-06
Prazo na Câmara: 21-9-06
Sobresta a Pauta em: 9-10-06 (46º Dia)
Perda De Eficácia: 22-12-06

8

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 320, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 320, de 2006, que dispõe sobre 
a movimentação e armazenagem de mer-
cadorias importadas ou despachadas para 
exportação, o alfandegamento de locais e 
recintos, a licença para explorar serviços 
de movimentação e armazenagem de mer-
cadorias em Centro Logístico e Industrial 
Aduaneiro, altera a legislação aduaneira e 
dá outras providências. Pendente de pare-
cer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 7-9-06
Prazo Na Câmara: 21-9-06
Sobresta a Pauta em: 9-10-06 (46º Dia)
Perda De Eficácia: 22-12-06
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AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE ALTERA O RICD
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 5 SES-
SÕES (ART. 216, § 1º, DO RICD).

Nº 279/06 (Paulo Magalhães) Dispõe sobre o desarqui-
vamento de proposições da Câmara dos Deputados, no 
início da legislatura. 
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

II – RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMIS-
SÃO - ART.24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, c/c o art. 
132, § 2º (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 133 
(PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 58, 
§ 1° do RICD).

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.575/2001 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) - Aprova o ato que renova a 
concessão outorgada ao Sistema São Paulo de Comuni-
cação e Empreendimentos Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Cotia, 
Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.205/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) - Aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária a Voz de São Francisco de Ita-
bapoana a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Francisco de Itabapoana, Estado do Rio 
de Janeiro.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.225/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática) - Aprova o ato que autoriza a 
Associação Comunitária Cultural Pinheirinho do Vale a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Pinheirinho do Vale, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.246/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Apoio ao Desen-
volvimento de São Pedro / RN a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Pedro, Es-
tado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.249/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou-
torga concessão à Fundação Educativa e Cultural 
Vivaldo Nascimento Piotto para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva-
mente educativos, na cidade de Passos, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.273/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Educativa e Social 
de Paracatu (ONGPAR) a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Paracatu, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.276/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que 
renova a concessão outorgada à Rádio São Carlos 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média, na cidade de São Carlos, Estado de 
Santa Catarina.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.277/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re-
nova a permissão outorgada à Rádio Modelo FM ltda 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Indaiatuba, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2283/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que autori-
za a Associação de Moradores da Cidade de Goiandira 
- GO a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Goiandira, Estado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06
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Nº 2.284/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que 
autoriza a Associação Cultural Beneficiente e Co-
munitária Caminhos da Vida a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Itumbiara, 
Estado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.287/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio Cacaré FM ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, na cidade de Uiraúna, Estado da Paraíba.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.295/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Radiodifusão Sonora e Cul-
tural de São Pedro do Iguaçu a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de São Pedro do 
Iguaçu, Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.298/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que reno-
va a permissão outorgada à Rádio Clube de Botucatu 
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Botucatu, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2305/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que ou-
torga permissão à Rádio e TV Centauro Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, na cidade de Itamonte, Estado de 
Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.310/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário 
Liberdade de Barra do Guarita a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Barra do 
Guarita, Estado do Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.311/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que auto-
riza a Associação Verde é Vida a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Itapuí, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-2006

Nº 2.313/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au-
toriza a Rádio Comunitária Atividade Lapão FM a exe-
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Lapão, Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.316/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que re-
nova a concessão outorgada à TV Fronteira Paulista 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e 
imagens, na cidade de Presidente Prudente, Estado 
de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.335/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento 
Cultural e Artístico de Varre-Saí a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Varre-Sai, Es-
tado do Rio de Janeiro.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-06

Nº 2.339/2006 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) - Aprova o ato que auto-
riza a Associação Comunitária de Comunicação Social 
- ACCS a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Macaúbas, Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 11-10-2006

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE 
– ART. 164, § 1º, DO RICD
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2º 
E 3º DO RICD)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
SESSÕES (ART. 164, § 2º, DO RICD).
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PROJETO DE LEI

Nº 117/1999 (Enio Bacci) - Acrescenta parágrafo único 
ao art. 218 da Lei nº 9.503, de 1997.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-06

Nº 3.560/2004 (Almir Moura) - Altera a Lei nº 9.503, 
de 23 setembro de 1997, que institui o Código de Trân-
sito Brasileiro, para dispor sobre multas por infrações 
decorrentes de excesso de velocidade.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-06

Nº 7.051/2006 (José Linhares) - Dispõe sobre a dis-
tribuição gratuita de aparelhagem para medição de 
glicemia aos portadores do diabetes. 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 13-10-06

4. DEVOLVIDO(S) AO(S) AUTOR(ES)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - RCP: art. 35, §§ 1º 
e 2º, do RICD.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - DEMAIS PROPO-
SIÇÕES: art. 137, § 1º, do RICD.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

PROJETO DE LEI

Nº 7447/2006 (Carlos Mota) - Altera a Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, que “dispõe sobre o re-
gime jurídico dos servidores públicos civis da União, 
das autarquias e das fundações públicas federais”, 
instituindo gratificação decorrente do exercício de ati-
vidades de fiscalização da execução de contratos ad-
ministrativos.
ÚLTIMA SESSÃO: 10-10-06

Nº 7.449/2006 (Perpétua Almeida) - Altera o art. 1º da 
Lei nº 7.963, de 21 de dezembro de 1989, que conce-
de compensação pecuniária, a título de benefício, ao 
militar temporário das Forças Armadas, por ocasião 
de seu licenciamento.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-06 

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE

EXPEDIENTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006

Dia 10, 3ª-feira

15:00 ROBÉRIO NUNES (PFL - BA)
15:25 TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT - RS)

Dia 11, 4ª-feira

15:00 LUPÉRCIO RAMOS (PMDB - AM)
15:25 PAES LANDIM (PTB - PI)

Dia 13, 6ª-feira

10:00 CÉSAR MEDEIROS (PT - MG)
10:25 EDINHO MONTEMOR (PSB - SP)
10:50 MARINHA RAUPP (PMDB - RO)
11:15 RICARDO RIQUE (PL - PB)
11:40 RICARDO BARROS (PP - PR)

Dia 16, 2ª-feira

15:00 MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL - BA)
15:25 SIMPLÍCIO MÁRIO (PT - PI)
15:50 ODAIR CUNHA (PT - MG)
16:15 BABÁ (PSOL - PA)
16:40 ELISEU PADILHA (PMDB - RS)

Dia 17, 3ª-feira

15:00 DAVI ALCOLUMBRE (PFL - AP)
15:25 SALATIEL CARVALHO (PFL - PE)

Dia 18, 4ª-feira

15:00 NELSON PROENÇA (PPS - RS)
15:25 JOSÉ OTÁVIO GERMANO (PP - RS)

Dia 19, 5ª-feira

15:00 LUIZ CARLOS SANTOS (PFL - SP)
15:25 LUIZ CARREIRA (PFL - BA)

Dia 20, 6ª-feira

10:00 POMPEO DE MATTOS (PDT - RS)
10:25 LÉO ALCÂNTARA (PSDB - CE)
10:50 HELENO SILVA (PL - SE)
11:15 MARCELO ORTIZ (PV - SP)
11:40 SÉRGIO MIRANDA (PDT - MG)

Dia 23, 2ª-feira

15:00 PEDRO IRUJO (PMDB - BA)
15:25 AROLDO CEDRAZ (PFL - BA)
15:50 ALCEU COLLARES (PDT - RS)
16:15 FERNANDO ESTIMA (PPS - SP)
16:40 NILTON BAIANO (PP - ES)

Dia 24, 3ª-feira

15:00 OSMAR SERRAGLIO (PMDB - PR)
15:25 ALBERTO FRAGA (PFL - DF)

Dia 25, 4ª-feira

15:00 JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG)
15:25 CEZAR SILVESTRI (PPS - PR)

Dia 26, 5ª-feira

15:00 LUCIANO CASTRO (PL - RR)
15:25 JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA)
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Dia 27, 6ª-feira

10:00 ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ)
10:25 SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB - MA)
10:50 GILBERTO NASCIMENTO (PMDB - SP)
11:15 CARLOS SAMPAIO (PSDB - SP)
11:40 BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG)

Dia 30, 2ª-feira

15:00 COLBERT MARTINS (PPS - BA)
15:25 ELAINE COSTA (PTB - RJ)
15:50 JOÃO MATOS (PMDB - SC)
16:15 MARCOS DE JESUS (S.PART. - PE)
16:40 LUCI CHOINACKI (PT - SC)

Dia 31, 3ª-feira

15:00 PEDRO NOVAIS (PMDB - MA)
15:25 CHICO ALENCAR (PSOL - RJ)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I - COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-10-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.407/06 - do Sr. Carlos Souza 
- que “altera o art. 1° da Lei n° 5.709, de 7 de outubro 
de 1971”. 
RELATOR: Deputado JAIRO CARNEIRO. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-10-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.392/06 - do Sr. José Divino - 
que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
e a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, para dispor 
sobre prazo para empresas concessionárias, permis-
sionárias ou autorizatárias efetuarem interrupção de 
serviço a pedido do usuário”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.394/06 - do Sr. Ariosto Holanda 
e outros - que “dispõe sobre o fomento à capacitação 
tecnológica da população e seu financiamento”. 
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR. 

PROJETO DE LEI Nº 7.405/06 - do Sr. Wladimir Costa 
- que “estabelece normas para a comercialização de 
equipamentos transmissores de radiodifusão de sons 
(rádio) e de sons e imagens (televisão)”. 
RELATOR: Deputado ORLANDO FANTAZZINI. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.096/06 - do Sr. Inocêncio Oli-
veira e outros - que “dispõe sobre a outorga de canais 
de televisão no Sistema Brasileiro de Televisão Digital 
para as entidades que menciona”. 
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

ESPECIAL 

PROJETO DE LEI Nº 6.636/06 - do Senado Federal-
Comissão Mista Especial - Reforma Judiciário - (PLS 
13/2006) - que “regulamenta o art. 103-A da Cons-
tituição Federal, para disciplinar a edição, revisão e 
cancelamento de súmulas com efeito vinculante pelo 
Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa, com emendas, e, no mérito, pela apro-
vação. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 09/10/2006. 
O Deputado Fleury apresentou voto em separado em 
2-8-06. 
Suspensa a discussão, em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 4-9-06. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.558/92 - do Senado Federal 
- Francisco Rollemberg - (PLS 66/1991) - que “dispõe 
sobre a necrópsia como método de diagnóstico mé-
dico e de investigação médico-legal e dá outras pro-
vidências” 
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RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e 
das emendas da Comissão de Seguridade Social e 
Família. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Fer-
nando Coruja, em 05/04/2006. 

PROJETO DE LEI Nº 6.711/02 - do Sr. Padre Roque 
- que “dispõe sobre a obrigatoriedade de cobrança de 
tarifa local em ligações telefônicas realizadas dentro 
de um único município”. (Apensados: PL 6762/2002, 
PL 6842/2002, PL 7045/2002, PL 7116/2002, PL 
7227/2002, PL 2176/2003, PL 3789/2004, PL 733/2003, 
PL 4167/2004 e PL 6771/2006) 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 6762/2002, do PL 
6842/2002, com emenda, do PL 7045/2002, do PL 
7116/2002, com emenda, do PL 7227/2002, do PL 
733/2003, com emendas, do PL 2176/2003, do PL 
3789/2004, com emenda, do PL 4167/2004, com emen-
da, e do PL 6771/2006, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 6.928/02 - da Sra. Vanessa Gra-
zziotin - que “cria o Estatuto para o exercício da De-
mocracia Participativa, regulamentando a execução do 
disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição 
Federal”. (Apensados: PL 689/2003, PL 758/2003, PL 
4718/2004 e PL 7004/2006) 
RELATOR: Deputado ROBERTO FREIRE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 689/2003, do PL 758/2003, do PL 7004/2006 e do 
PL 4718/2004, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.710/03 - do Senado Federal - 
Aloizio Mercadante - que “altera a Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, de forma a obrigar que as informações 
sobre licenciamento ambiental sejam disponibilizadas 
na rede mundial de computadores”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável. 
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e Mendes 
Ribeiro Filho, em 4-7-06. 
Discussão iniciada, em 04/07/2006. 

PROJETO DE LEI Nº 2.314/03 - da Comissão de Le-
gislação Participativa - (SUG 80/2002) - que “dá nova 
redação a dispositivos da Lei nº 4.737, de 15 de julho 
de 1965 - Código Eleitoral, e da Lei nº 9.099, de 26 
de setembro de 1995 - Lei dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais”. 

RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, 
com substitutivo. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
26-10-04. 
Discussão iniciada, em 26-10-04. 

PROJETO DE LEI Nº 3.380/04 - da Comissão de Le-
gislação Participativa - (SUG 52/2003) - que “dá nova 
redação ao art. 2º da Lei nº 10.555, de 13 de novem-
bro de 2002, para assegurar aos maiores de sessenta 
anos e seus beneficiários com igual idade o direito ao 
complemento de atualização monetária previsto na Lei 
Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, com subemenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.308/04 - do Senado Federal 
- Comissão Especial - “Rio São Francisco” - (PLS 
240/2002) - que “altera a redação do art. 22 da Lei nº 
9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, para 
alterar a destinação dos recursos financeiros prove-
nientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos”. 
(Apensado: PL 4.288/2004) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 4288/2004, apensado, 
este com substitutivo. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
11/05/2006. 
Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 31/05/2006. 
Iniciada a discussão, em 31-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 6.805/06 - SUPERIOR TRIBUNAL 
MILITAR - (OF 37/2006) - que “acrescenta artigo 102-A 
à Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 - LOJM, de-
finindo a jurisdição das Auditorias da 3ª Circunscrição 
Judiciária Militar e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 139/96 - do 
Poder Executivo - (MSC 1442/1996) - que “autoriza o 
Banco Central do Brasil a delegar à Caixa Econômica 
Federal competência para fiscalizar e punir entidades 
do Sistema Financeiro da Habitação”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Finanças e Tributação. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 9-10-06. 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488/02 
- da Sra. Miriam Reid - que “acrescenta alínea “d” ao 
inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal”. (Apen-
sado: PEC 269/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
269/2004, apensada. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 395/05 
- do Sr. Vander Loubet e outros - que “dispõe sobre a 
contribuição de melhoria, acrescentando § 3º ao art. 
145 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Men-
des Ribeiro Filho, em 24-11-05. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488/05 
- da Sra. Maria Helena e outros - que “dá nova redação 
ao art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
20-6-06. 
Discussão iniciada, em 20/06/2006. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 496/06 
- do Sr. Roberto Gouveia e outros - que “dá nova re-
dação ao art. 149 da Constituição Federal e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 517/06 
- do Sr. Marcondes Gadelha e outros - que “concede 
imunidade tributária à produção e comercialização de 
programas de computador”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 521/06 
- do Sr. Ciro Nogueira e outros - que “dá nova redação 
ao art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal”. (Apen-
sado: PEC 525/2006) 
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
525/2006, apensada. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Luiz 
Couto, em 13-6-06. 

Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento 
do Deputado Luiz Couto, contra o voto do Deputado 
Robson Tuma, em 2-8-06. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.838/89 - do Sr. Max Rosen-
mann - 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 regulamenta-
ção do exercício da profissão de músico, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA. 
PARECER: Parecer às Emendas ou ao Substitutivo do 
Senado, Dep. Robson Tuma (PFL-SP), pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Subs-
titutivo do Senado, com subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 3.855/00 - do Sr. Paulo José 
Gouvêa - que “acresce parágrafo ao art. 92 do Códi-
go Penal”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
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 31-3-05. 
Suspensa a discussão em virtude da ausência do re-
lator, em 18-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 6.686/02 - do Sr. Paulo Rocha - 
que “altera o art. 35 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente” 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 31-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 150/03 - do Sr. Alberto Fraga - 
que “altera a Lei nº 9.034, de 03 de maio de 1995 e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 5549/2005) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 5549/2005, apensado, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Inal-
do Leitão, em 23-5-06. 
O Deputado Fernando Coruja apresentou voto em se-
parado em 7-6-06. 
Suspensa a discussão, em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 14/06/2006. 

PROJETO DE LEI Nº 302/03 - do Sr. Chico da Prin-
cesa - que “altera o Decreto - lei n.º 2.848, de 07 de 
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dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro, e a Lei 
nº 8.072, de 25 de julho de 1990”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 
Vista ao Deputado Nelson Pellegrino, em 22-2-06. 
Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento do 
Deputado Luciano Zica, em 17-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 944/03 - do Sr. Carlos Souza - que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 6.368, de 21 de outu-
bro de 1976, a fim de prevenir o tráfico de substâncias 
entorpecentes dentro ou nas imediações de escolas 
de qualquer nível, no Território Nacional”. 
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 
26/04/2006. 
Discussão iniciada, em 26-4-06. 

PROJETO DE LEI Nº 986/03 - da Sra. Maria do Rosário 
- que “acrescenta o art. 237 - A à Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente”. (Apensado: PL 2.689/2003) 
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PL 2689/2003, apensado, com substitutivo; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 1.048/03 - do Sr. Fernando Fer-
ro - que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.117, de 27 
de agosto de 1962, que “Institui o Código Brasileiro de 
Telecomunicações””. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.502/04 - do Sr. Carlos Nader 
- que “acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de Dezembro de 1940 - Código Penal, de forma 
a tornar absoluta a presunção de violência nos crimes 
contra os costumes nos casos que especifica”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista ao Deputado Almir Moura, em 9-5-06. 
Discussão iniciada, em 09/05/2006. 

PROJETO DE LEI Nº 4.585/04 - do Sr. Julio Lopes - 
que “acrescenta dispositivo à Lei nº 8.036, de 1990, 
que “Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, e dá outras providências”, para exigir a apre-
sentação de atestado de qualificação nas operações 
de crédito realizadas com recursos do FGTS”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.140/05 - do Sr. Marcelo Barbieri 
- que “modifica a Consolidação das Leis do Trabalho 
para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação 
do princípio da desconsideração da personalidade ju-
rídica”. (Apensado: PL 5.328/2005) 
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do PL 5328/2005, apensado, do 
Substitutivo e da Emenda apresentados na Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 
e da Emenda apresentada na Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 6.298/05 - do Sr. Carlos Souza 
- que “altera os arts. 28 e 85 e inclui o art. 30-A à Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - que institui a Lei de 
Execução Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado. 
Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Fleury e 
Luiz Couto, em 9-10-06. 

PROJETO DE LEI Nº 6.735/06 - do Sr. Carlos Mota 
- que “tipifica o crime de malversação de recursos pú-
blicos”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Sérgio Miranda (PDT-MG), pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 28/06/2006. 

B - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 197/99 - do Senado Federal - 
Pedro Simon - (PLS 126/1998) - que “dá nova redação 
ao art. 52 da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, 
que dispõe sobre a política agrícola”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e das emendas 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural e da Comissão de Finanças 
e Tributação. 
Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa e Dr. Ro-
sinha, em 1-11-05. 

PROJETO DE LEI Nº 7.316/02 - do Poder Executivo 
- (MSC 962/2002) - que “disciplina o uso de assina-
turas eletrônicas e a prestação de serviços de certi-
ficação”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Maurício Rands (PT-PE), pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação deste, nos termos do Substitutivo da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
com subemendas; e das Emendas apresentadas nes-
ta Comissão de nºs 1, com subemenda; 2, com sube-
menda; e 3 a 12. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 15-9-05. 
O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em sepa-
rado em 15-9-05. 

PROJETO DE LEI Nº 2.049/03 - do Senado Federal 
- Vasco Furlan - que “institui o Dia Nacional de Com-
bate à Dengue”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e da Emenda da 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI Nº 2.276/03 - do Senado Federal 
- Flávio Arns - que “institui a data de 16 de novembro 
como o Dia Nacional dos Ostomizados”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.701/04 - do Senado Federal - 
Almeida Lima - (PLS 170/2003) - que “dispõe sobre a 
emissão de declaração de quitação anual das faturas 
pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços pú-
blicos”. (Apensado: PL 4.106/2001) 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comis-
são de Defesa do Consumidor e do PL 4106/2001, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.731/04 - do Poder Executivo - 
(MSC 873/2004) - que “dá nova redação aos arts. 880 
e 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e 
revoga o seu art. 882”. 

RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste; e pela constitucionalidade, juri-
dicidade, má técnica legislativa e anti-regimentalidade 
das emendas apresentadas nesta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 5.238/05 - TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO - (OF 183/2005) - que “cria 
Cargos em Comissão e Funções Comissionadas no 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados Luiz Couto e Roberto 
Magalhães, em 4-9-06. 

PROJETO DE LEI Nº 5.350/05 - do Senado Federal - 
Marcelo Crivella - (PLS 526/2003) - que “altera os arts. 
136, 137, 138, 139, 141 e 143 do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, 
para substituir a expressão “seqüestro” por “arresto”, 
com os devidos ajustes redacionais”. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHAL-
GH. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela apro-
vação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.429/05 - do Senado Federal - 
João Ribeiro - (PLS 360/2004) - que “institui o Dia Nacio-
nal do Fonoaudiólogo”. (Apensado: PL 5243/2005) 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL 5243/2005, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.890/05 - do Senado Federal 
- César Borges - (PLS 458/2003) - que “altera o caput 
do art. 983 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil), dilatando o prazo para o 
requerimento do inventário e da partilha”. (Apensa-
dos: PL 3.373/1997 (Apensado: PL 2.881/2000) e PL 
6061/2005) 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 2881/2000, do PL 3373/1997 e do PL 6061/2005, 
apensados, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 24-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 5.973/05 - do Senado Federal 
- Magno Malta - (PLS 401/2003) - que “altera o inciso 
IV do art. 117 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 - Código Penal, para definir como causa 
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interruptiva da prescrição a publicação da sentença ou 
acórdão condenatório recorrível”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 18-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 6.025/05 - do Senado Federal - 
César Borges - (PLS 37/2004) - que “altera o art. 666 
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil, para dispor acerca da penhora sobre 
máquinas, instrumentos e implementos agrícolas”. 
(Apensado: PL 4386/2004) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
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 
4.386/2004, apensado. 
Vista ao Deputado Coriolano Sales, em 24-5-06. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.124/97 - do Sr. Barbosa 
Neto - que “dispõe sobre a regulamentação da profis-
são de Psicopedagogo, cria o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Psicopedagogia e determina 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e das Emendas 
de nºs 1, 2, 3, 4, 5, com subemenda, e 6 da Comissão 
de Educação e Cultura. 
O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 15-9-04. 

PROJETO DE LEI Nº 1.694/99 - da Sra. Luiza Erundi-
na - que “dispõe sobre a obrigatoriedade de cardápio 
em Método Braille nos restaurantes, bares e lancho-
netes”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.791/99 - do Sr. Eduardo Bar-
bosa - que “institui o Dia Nacional dos Surdos”. 
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 1.820/99 - do Sr. Alberto Fraga 
- que “dispõe sobre promoções de praças, por tempo 
de serviço, na Polícia Militar do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 

da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, com subemenda. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 12-7-06. 
Suspensa a discussão, em virtude da ausência do re-
lator, em 13-6-06. 

PROJETO DE LEI Nº 3.688/00 - do Sr. José Carlos Elias 
- que “dispõe sobre a introdução de assistente social no 
quadro de profissionais de educação em cada escola”. 
(Apensados: PL 1031/2003 (Apensado: PL 4738/2004) e 
PL 837/2003 (Apensados: PL 1497/2003, PL 1674/2003, 
PL 2513/2003, PL 2855/2004, PL 3154/2004 e PL 
3613/2004)) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, do Substitutivo 
da Comissão de Educação e Cultura, do PL 837/2003, 
com emenda, do PL 1.031/2003, com emendas, do 
PL 1.497/2003, do PL 1.674/2003, com emendas, do 
PL 2.513/2003, do PL 2.855/2004, do PL 3.154/2004, 
com emendas, do PL 3.613/2004, com emenda, e do 
PL 4.738/2004, apensados. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 26-4-06. 
Discussão iniciada. Estão inscritos para debater a 
matéria os Deputados Vicente Arruda e Jamil Murad, 
em 26-4-06. 

PROJETO DE LEI Nº 3.969/00 - do Sr. Hermes Par-
cianello - que “dispõe sobre as atividades de Movi-
mentação de Mercadorias em geral”. (Apensados: PL 
4073/2004, PL 4367/2004 e PL 5689/2005) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 4.073/2004, do PL 
4.367/2004 e do PL 5.689/2005, apensados, nos ter-
mos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público. 
Vista conjunta aos Deputados Luiz Eduardo Greenhal-
gh e Roberto Magalhães, em 16-3-06. 

PROJETO DE LEI Nº 5.155/01 - do Sr. Jorge Alberto - 
que “dispõe sobre a equalização de juros pelo Tesouro 
Nacional nos empréstimos feitos a microempresas e 
empresas de pequeno porte com recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador - FAT”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, das Emendas da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e 
da Emenda da Comissão de Finanças e Tributação. 

PROJETO DE LEI Nº 6.090/02 - do Sr. Orlando Fanta-
zzini - que “veda a exposição de mulheres nuas ou em 
trajes sumários em material de divulgação turística”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 



46392 Terça-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2006

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José 
Eduardo Cardozo, em 18-5-06. 
Discussão iniciada, em 18-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 7.153/02 - do Sr. Roberto Pessoa 
- que “altera dispositivo da Lei nº 9.099, de 26 de setem-
bro de 1995, que “dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 206/03 - do Sr. Roberto Maga-
lhães - que “acrescenta um parágrafo ao art. 482 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, versando sobre 
a justa causa na rescisão de contrato de trabalho em 
caso de alcoolismo”. (Apensado: PL 4.518/2004) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL 4.518/2004, apensa-
do, com substitutivo, e do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e de Serviço Público, 
com submenda. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 18-5-06. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
cico XI, do Regimento Interno, em 31-5-06.
Suspensa a discussão por acordo, em 4-9-06. 

PROJETO DE LEI Nº 747/03 - da Sra. Terezinha Fer-
nandes - que “dispõe sobre a proibição da derrubada 
de palmeiras de babaçu nos estados do Maranhão, 
Piauí, Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, com 
subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 1.140/03 - do Sr. Rubens Otoni 
- que “regulamenta o exercício das profissões deTéc-
nico em Higiene Dental e de Atendente de Consultó-
rio Dentário”. (Apensado: PL 1537/2003 (Apensado: 
PL 2489/2003)) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste; do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família; do Substitutivo da Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público; 
do PL 1.537/2003 e do PL 2.489/2003, apensados. 
Vista ao Deputado Darci Coelho, em 9-10-06. 
Discussão iniciada, em 9-10-06. 

PROJETO DE LEI Nº 1.526/03 - do Sr. Vicentinho - 
que “proíbe a aquisição de veículos de procedência 
estrangeira pelos órgãos públicos governamentais das 
esferas federal, estadual e municipal”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 12-7-06. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI do Regimento Interno, em 02/08/2006. 

PROJETO DE LEI Nº 2.800/03 - do Sr. José Roberto 
Arruda - que “altera o artigo 3.º da Lei nº 9.264, de 7 
de fevereiro de 1996, que reorganiza a Carreira Poli-
cial Civil do Distrito Federal e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 9-10-06. 

PROJETO DE LEI Nº 2.831/03 - do Sr. Hamilton 
Casara - que “dispõe sobre o recadastramento dos 
aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de 
Previdência Social - INSS e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 3.007/2004) 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do PL 
3.007/2004, apensado. 
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 9-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 3.025/04 - do Sr. Josias Quintal 
- que “considera a atividade de motociclista profissional 
como categoria profissional diferenciada”. 
RELATOR: Deputado JOÃO FONTES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.044/04 - do Sr. Jefferson Cam-
pos - que “permite pequenas empresas prestadoras 
de serviços e profissionais autônomos a manter como 
sede de sua empresa sua própria residência”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Subs-
titutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio. 
Vista conjunta aos Deputados Leonardo Picciani e Luiz 
Eduardo Greenhalgh, em 26-4-06. 
A Deputada Edna Macedo apresentou voto em sepa-
rado em 19-4-06. 

PROJETO DE LEI Nº 3.260/04 - do Sr. Sergio Caiado 
- que “dispõe sobre o prazo da liberação da alienação 
fiduciária de bens financiados”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Paes Landim (PTB-PI), pela constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
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aprovação deste e do Substitutivo da Comissão de 
Finanças e Tributação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Colbert Martins, Fernando Coruja, Inaldo Leitão, 
Ivan Ranzolin e Roberto Magalhães, em 30-5-06. 
Suspensa a discussão, em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 21-6-06. 

PROJETO DE LEI Nº 3.762/04 - do Sr. Carlos Abicalil 
- que “define o acórdão de Tribunal de Contas como 
título executivo extrajudicial”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista ao Deputado Almir Moura, em 4-7-06. 
Lido o parecer. Suspensa a discussão em virtude do 
início da Ordem do Dia do Plenário, em 28-6-06. 
Discussão iniciada, em 4-7-06. 

PROJETO DE LEI Nº 3.889/04 - do Sr. Almir Moura - 
que “proíbe a concessão de fiança, por parte de pes-
soas físicas, nos contratos de locação, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 4.296/2004) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL 4.296/2004, apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Marcelo Ortiz, em 20-6-06. 
Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento do 
Deputado Luiz Couto, contra o voto do Deputado Almir 
Moura, em 4-7-06. 

PROJETO DE LEI Nº 3.986/04 - do Sr. Nazareno Fon-
teles - que “institui o Dia Nacional do Vaqueiro e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 4.134/04 - do Sr. Julio Lopes - 
que “dispõe sobre custas e emolumentos referentes a 
registro de imóveis, concede isenção tributária na alie-
nação de bem imóvel, prevê a atualização monetária 
dos bens e direitos das pessoas físicas, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
das Emendas da Comissão de Finanças e Tributação, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.218/04 - da Sra. Laura Car-
neiro - que “dispõe sobre a condução coercitiva de 
testemunhas e indiciados em Comissão Parlamentar 
de Inquérito”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 31-5-06. 
Discussão iniciada, em 31-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 4.502/04 - da Sra. Perpétua Almei-
da - que “acrescenta inciso ao art. 10 da Lei nº 8.429, 
de 02 de junho de 1992, para caracterizar como ato de 
improbidade administrativa a concessão de benefícios 
de programas sociais governamentais em desacordo 
com os critérios fixados em lei”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto e Colbert Martins, em 3-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 4.976/05 - do Sr. Mário Heringer 
- que “determina a regionalização do livro didático e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado IVAN RANZOLIN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, da Emenda apresentada na 
Comissão de Educação e Cultura e do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, com subemenda. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 23-5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 5.054/05 - do Sr. Almir Moura 
- que “torna obrigatório o exame de ordem para todos 
os que quiserem inscrever-se como Advogado”. (Apen-
sados: PL 5.801/2005 e PL 6.470/2006) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste; e 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla-
tiva e, no mérito, pela rejeição do PL 5.801/2005 e do 
PL 6.470/2006, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 5.284/05 - do Sr. Elimar Máximo 
Damasceno - que “altera o art. 100 da Lei nº 6.015, 
que dispõe sobre os registros públicos e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo; e pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição da 
Emenda apresentada nesta Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 5.602/05 - do Sr. Celso Russo-
manno - que “acresce o inciso XV ao art. 30 da Lei nº 
8.935, de 18 de novembro de 1994”. 
RELATOR: Deputado FLEURY. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
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Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 17/05/2006. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, 
inciso XI, do Regimento Interno da Câmara, em 24-
5-06. 

PROJETO DE LEI Nº 6.404/05 - do Sr. Nelson Pel-
legrino - que “altera o inciso X do art. 6º da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas, e do Substi-
tutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, com subemenda substitutiva. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia 
e Jamil Murad, em 9-10-06. 

PROJETO DE LEI Nº 6.862/06 - da Sra. Sandra Rosa-
do - que “acrescenta § 3º ao art. 184 da Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973, que “Institui o Código de 
Processo Civil””. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 20-6-06. 

Discussão iniciada, em 20-6-06. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.846/02 - do Sr. Marcelo Teixeira 
- que “regulamenta a profissão de Cabeleireiro, Barbei-
ro, Manicuro e Pedicuro”. (Apensados: PL 6995/2002, 
PL 7011/2002, PL 7494/2002, PL 1360/2003, PL 
1953/2003, PL 1.942/2003, PL 2.409/2003 e PL 
4.806/2005) 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 

B - Da Análise da Constitucionalidade, Juridici-
dade e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 7.427/06 - do Sr. Roberto Freire 
- que “acrescenta dispositivos ao artigo 24 do Decre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de 
Processo Penal - para tornar prioritária a tramitação 
da ação penal contra agente público”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-10-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade 
(art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 5.290/05 - do Poder Executivo - 
(MSC 293/2005) - que “autoriza o Poder Executivo a efe-
tuar doação à República do Paraguai, no valor de até R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais)”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.849/05 - do Senado Federal - 
Tião Viana - (PLS 122/2005) - que “institui o Dia Nacional 
da Voz”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA 
COMISSÃO 

A - Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade 
(art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.882/04 - do Sr. Celso Russomanno 
- que “altera o art. 12 da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 
1983, que “dispõe sobre a segurança de estabelecimen-
tos financeiros, estabelece normas para a constituição e 
funcionamento das empresas particulares que exploram 
serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá ou-
tras providências””. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA 
COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.882/06 - do Sr. Pastor Francisco 
Olímpio - que “dispõe sobre o limite das companhias aére-
as pagar os objetos: extraviados, danificados ou roubados 
durante a viagem, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.055/06 - do Sr. Moreira Franco 
- que “acrescenta o inciso XIII ao art. 3º da Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997, Lei Geral das Telecomunicações, 
estabelecendo a obrigatoriedade do registro do número 
de série dos aparelhos com as linhas”. (Apensado: PL 
7.237/2006) 
RELATORA: Deputada ANA GUERRA. 
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI-
CO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 7.309/06 - do Sr. Vadinho Baião - 
que “acrescenta parágrafo ao art. 198 da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT-, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1943, para estabelecer o peso máximo 
permitido para o transporte manual de ensacados e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.323/06 - do Sr. Jaime Martins 
- que “dispõe sobre o contrato de cessão de ponto de 
venda em centros de compra”. 
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.338/06 - do Sr. Carlos Mota - 
que “dispõe sobre a renegociação de dívidas oriundas 
de operações de crédito urbano contratadas por micro e 
pequenos empresários na área de atuação da Agência 
de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE, em situação 
de inadimplemento, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.382/06 - do Sr. Carlos Nader 
- que “dispõe sobre a proibição da comercialização 
de produtos prontos para consumo adicionados dire-
tamente em embalagens de isopor”. 
RELATOR: Deputado JOEL DE HOLLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.445/06 - do Sr. Ronaldo Cunha 
Lima - que “altera os artigos 6º, 9º, 12 e 15, da Lei nº 
9.492, de 10 de setembro de 1997, e acrescenta o ar-
tigo 17-A ao mesmo diploma legal”. 
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-10-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.965/06 - da Sra. Professora 
Raquel Teixeira - que “acrescenta o art. 31-A à Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo 
sobre a obrigatoriedade da existência de educadores 
assistentes na educação infantil”. 

PROJETO DE LEI Nº 7.012/06 - do Sr. Vittorio Medioli 
- que “dispõe sobre o uso de detetores de metais nos 
acessos aos estabelecimentos de ensino”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.184/06 - do Sr. Moreira Franco 
- que “dá nova redação ao inciso V do art. 53, da Lei 
nº 8.059, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança 
e do Adolescente”. 
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.215/06 - do Poder Executivo 
- que “cria cargos efetivos, cargos comissionados e 
funções gratificadas no âmbito do Ministério da Edu-
cação”. 
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.243/06 - do Sr. Reginaldo Lo-
pes - que “erige em monumento nacional o Caminho 
da Estrada Real que abrange os Estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.280/06 - do Sr. Josias Quintal 
- que “dispõe sobre programa de estímulo à implan-
tação de núcleos de formação profissional, mantido 
pela União”. 
RELATOR: Deputado COLOMBO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.330/06 - do Senado Federal 
- Pedro Simon - (PLS 340/2005) - que “institui a Se-
mana Nacional de Prevenção da Violência na Primei-
ra Infância”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO ROSÁRIO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.410/06 - do Senado Federal-
Valdir Raupp - (PLS 88/2006) - que “altera o § 4º do 
art. 7º da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que 
instituiu o Programa Universidade para Todos (Prou-
ni), para dispor sobre a desvinculação dos cursos com 
desempenho insuficiente no Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Superior (Sinaes)”. 
RELATOR: Deputado COLOMBO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.481/04 - do Sr. Adão Pretto - 
que “dispõe sobre destinação de vagas em cursos de 
nível superior para candidatos com afinidade rural” 
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-10-06 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.492/03 - do Sr. Carlos Alber-
to Rosado - que “institui o título “Capital Brasileira da 
Cultura” e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS ABICALIL. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-10-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 5.520/05 - do Sr. Félix Mendonça 
- que “inclui o mapeamento genético (DNA) na Carteira 
de Identidade, trocando o papel por plástico rígido”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.736/06 - do Sr. Edinho Bez - que 
“destina parte dos recursos do Fundo Geral de Turismo 
- FUNGETUR para o financiamento de obras de infra-
estrutura turística, nas condições que especifica”. 
RELATOR: Deputado REINHOLD STEPHANES. 

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.587/04 - do Sr. Eduardo Cunha 
- que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 
equipamento emissor de cupom fiscal em estabeleci-
mentos que efetuem venda a varejo de combustíveis”. 
(Apensado: PL 5786/2005) 
RELATOR: Deputado MILTON BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.976/06 - do Sr. Carlos Eduar-
do Cadoca - que “estabelece regime tributário espe-
cial para feiras, exposições, convenções, congressos 
e atividades internacionais congêneres, organizadas 
no país, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.981/06 - do Sr. Zezéu Ribeiro 
- que “assegura às famílias de baixa renda assistência 
técnica pública e gratuita para o projeto e a construção 
de habitação de interesse social”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.359/06 - do Sr. Jefferson Cam-
pos - que “dispõe sobre o imposto de renda incidente 
no mês de dezembro de cada ano sobre os rendimen-
tos de trabalho não-assalariado”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.413/06 - do Senado Federal-
Paulo Paim - (PLS 320/2004) - que “dá nova redação 
ao art. 12 da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
que dispõe sobre incidência do imposto de renda sobre 
os rendimentos recebidos acumuladamente”. (Apen-
sados: PL 3463/2004 (Apensado: PL 4045/2004) e PL 
7253/2006) 
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-10-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.394/05 - do Sr. Sandes Júnior 
- que “dispõe sobre a construção de infra-estrutura 
de esgotamento sanitário e de coleta, tratamento e 
disposição final de resíduos sólidos, previamente à 
implantação de empreendimentos turísticos situados 
em áreas ecologicamente sensíveis”. 
RELATOR: Deputado EDSON DUARTE. 

PROJETO DE LEI Nº 7.374/06 - do Senado Federal - 
Aelton Freitas - (PLS 314/2003) - que “dispõe sobre o 
processo de fabricação da cal, com o objetivo de elimi-
nar os riscos de geração de compostos poluentes”. 
RELATOR: Deputado HAMILTON CASARA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.381/06 - do Sr. Carlos Nader 
- que “dispõe sobre a proibição de criadouros e abate-
douros de animais para comercialização de peles em 
todo o território Nacional e da outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.406/06 - do Sr. Pompeo de Mat-
tos - que “dispõe sobre diretrizes, critérios e limites na 
emissão de sons e ruídos de qualquer natureza”. 
RELATOR: Deputado BABÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 7.426/06 - do Sr. Guilherme Me-
nezes - que “modifica a área do Parque Nacional do 
Pau Brasil, no município de Porto Seguro, no Estado 
da Bahia, criado pelo decreto federal, de 20 de abril 
de 1999. “ 
RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. 
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COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

LOCAL: Plenário 14 do anexo II. 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA 

A - Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 374/06 Da Sra. Terezinha Fer-
nandes - que “requer que seja convidado o Ilmo. Sr. 
Diretor-Presidente das Centrais Elétricas do Mara-
nhão – CEMAR, com a presença de representante 
do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão e do 
Diretor Geral da ANEEL para, em audiência públi-
ca, prestar esclarecimentos nesta Comissão sobre 
o cumprimento das obrigações da concessionária 
referentes ao serviço público de distribuição de 
energia e preço das tarifas, sobre o fechamento 
dos escritórios regionais, sobre demissão de fun-
cionários e sobre a execução do Programa Luz para 
Todos no Estado” 

REQUERIMENTO Nº 378/06 Do Sr. André Costa 
- que “solicita que a Aneel preste informações so-
bre as razões da demora na conclusão do relatório 
referente à Audiência Pública 036/2005 realizada 
no Município de Içara no Estado de Santa Catarina 
em 30 de novembro de 2005”. 

REQUERIMENTO Nº 379/06 Do Sr. Nicias Ribeiro 
- que “solicita ao CONFEA uma auditoria no orça-
mento de construção do Complexo Hidrelétrico de 
Belo Monte”. 

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Ple-
nário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.068/06 - da Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - que 
“dispõe sobre o acesso público aos dados e infor-
mações existentes no órgão regulador e fiscalizador 
da área de radioproteção e segurança nuclear”. 
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.960/04 - dos Srs. Enéas 
e Elimar Máximo Damasceno - que “dispõe so-
bre a substituição, em todo o Território Nacional, 
de combustíveis derivados de petróleo por outros 
produzidos a partir da biomassa, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ. 
PARECER: pela aprovação deste, com emendas. 

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
97/05 - do Sr. Celso Russomanno - que “propõe que 
a Comissão de Minas e Energia realize ato de fiscali-
zação e controle para verificar a regularidade da apli-
cação dos recursos arrecadados com a CIDE - Com-
bustíveis”. 
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO. 
PARECER: Relatório Final, Dep. Betinho Rosado (PFL-
RN), pelo encaminhamento deste Relatório ao Ministé-
rio Público Federal, para ações e análises relativamente 
à legal utilização dos recursos da CIDE-combustíveis 
e para o aprofundamento das informações, com vis-
tas a promover a responsabilização civil ou criminal 
dos gestores públicos responsáveis pelos atos ilegais 
aqui descritos; 

aos Ministérios dos Transportes; do Meio Ambien-
te; das Cidades; de Minas e Energia; da Fazenda e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, para as providên-
cias necessárias, com vistas a eliminar as distorções 
hoje existentes em relação ao repasse e aplicação dos 
recursos da CIDE-combustíveis;

à Comissão de Viação e Transportes, para sub-
sidiar o desempenho de suas atribuições de fiscali-
zação no campo da utilização dos recursos da CIDE-
combustíveis;

à Comissão de Defesa do Consumidor, para dar 
ciência da má gestão dos recursos da CIDE-combus-
tíveis e das razões pelas quais são péssimas as con-
dições da infra-estrutura de transportes no Brasil. 

PROJETO DE LEI Nº 2.837/03 - do Sr. Eduardo Paes 
- que “dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 9.427, de 26 
de dezembro de 1996, transferindo a sede da Agência 
Nacional de Energia Elétrica para o Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.104/04 - do Sr. Daniel Almeida 
- que “altera o art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de março 
de 1990, com a redação dada pela Lei nº 9.993, de 
24 de julho de 2000”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Dr. Heleno, em 4-5-05. 

PROJETO DE LEI Nº 6.828/06 - do Sr. José Chaves 
- que “altera a Lei nº 9.427, de 1996, dispondo sobre 
a comercialização de energia”. 
RELATOR: Deputado MARCUS VICENTE. 
PARECER: pela rejeição. 
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
 E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-10-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.050/06 - do Sr. Jair Bolsonaro 
- que “autoriza o Poder Executivo a criar um Colégio 
Militar no Bairro de Realengo, Município do Rio de Ja-
neiro, capital do Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO GOMES DA SIL-
VA. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

LOCAL: Plenário 7 - anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A - Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 292/06 Do Sr. Luiz Alberto e ou-
tros - que “solicita a realização de Audiência Pública, 
conjunta com a Comissão de Educação e Cultura, Co-
missão de Direitos Humanos e Minorias, Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
e Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural para discutir o PL 6264/2005 
- Estatuto da Igualdade Racial e o PL 73/1999”. 

REQUERIMENTO Nº 293/06 Do Sr. Vanderlei Assis 
- que “requer a realização de Audiência Pública a fim 
de debater o PL nº 7.225/2002, que altera o art. 4º da 
Lei nº 9.429, de 26 de setembro de 1996”. 

B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.714/04 - da Comissão de Le-
gislação Participativa - (SUG 70/2004) - que “altera o 
Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Códi-
go de Processo Penal, na seção relativa à função de 
jurado”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.050/03 - do Sr. André Luiz - que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de utensílios 
descartáveis pelo comércio de alimentação e bebidas 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 1.480/03 - do Sr. Lincoln Portela - 
que “obriga a divulgação de advertência sobre obesidade 
em embalagens de produtos altamente calóricos”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Amauri Gasques e An-
gela Guadagnin, em 10/05/2006. 
O Deputado Darcísio Perondi apresentou voto em se-
parado em 29-6-06. 

C - Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.252/05 - do Senado Federal 
- Maguito Vilela - (PLS 297/2004) - que “institui o Dia 
Nacional da Alimentação”. 
RELATORA: Deputada CELCITA PINHEIRO. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.227/02 - do Sr. Augusto Nardes 
- que “dispõe sobre a regulamentação da atividade do 
trabalhador diarista e cria o Comprovante de Pagamento 
de Diarista - COMPADI”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 7.416/02 - do Sr. Valdemar Costa 
Neto - que “institui percentual de participação de defi-
cientes físicos no quadro funcional de empresas cons-
tituídas para operação, manutenção e exploração de 
rodovias por meio de pedágio”. 
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO. 
PARECER: pela aprovação deste, e da Emenda ado-
tada pela CTASP. 
Vista conjunta aos Deputados Almerinda de Carvalho, 
Dr. Rosinha e Eduardo Barbosa, em 03/05/2006. 

PROJETO DE LEI Nº 528/03 - do Sr. Carlos Nader - que 
“”Acrescenta o parágrafo único ao art. 169 do Decreto 
- Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Consolidação 
das Leis do Trabalho.”” 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista à Deputada Angela Guadagnin, em 06/07/2005. 
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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 09/11/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 1.120/03 - do Sr. Ricardo Izar 
- que “dispõe sobre a residência odontológica obriga-
tória para o exercício profissional”. 
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.123/03 - do Sr. Ricardo Izar 
- que “dispõe que toda escola de ensino fundamental 
seja obrigada a dispor de profissional da área de Fo-
noaudiologia”. (Apensado: PL 3155/2004) 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 3155/2004, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.679/03 - do Sr. Luciano Leitoa 
- que “faculta a implantação de postos de Varas da In-
fância e Juventude em aeroportos internacionais, acres-
centando dispositivo à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente”. 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.060/03 - da Sra. Maninha - que 
“dispõe sobre a criação do Sistema de Pensão Protegi-
da e de Lares Abrigados, da sua adoção pelo Sistema 
Único de Saúde, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.111/03 - do Sr. Carlos Nader 
- que “modifica dispositivo da Lei nº 7.210, de 11 de 
julho de 1984”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.716/03 - do Sr. Silas Brasileiro 
- que “institui o Programa Nacional de Defesa Biológica 
e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.235/04 - do Sr. Marcos de Je-
sus - que “dispõe sobre a criação de farmácias comu-
nitárias e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.355/04 - do Sr. Júlio Redecker 
- que “dispõe sobre a criação de programa de finan-
ciamento de próteses e equipamentos especiais para 
deficientes físicos”. (Apensados: PL 4749/2005 e PL 
5955/2005) 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e 
pela rejeição do PL 4749/2005, e do PL 5955/2005, 
apensados. 
Vista ao Deputado Guilherme Menezes, em 
12/07/2006. 

PROJETO DE LEI Nº 4.158/04 - do Sr. Dr. Rodolfo 
Pereira - que “estabelece isenção de Imposto de Im-
portação incidente sobre as doações voluntárias de 
bens hospitalares, destinados a hospitais da rede pú-
blica de saúde”. 
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO. 
PARECER: pela aprovação. 

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 4.248/04 - do Sr. Carlos Nader 
- que “”Dispõe sobre a criação do Programa de Iden-
tificação e Tratamento da Dislexia na Rede Oficial de 
Educação Pública e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.268/04 - do Sr. Pompeo de Mat-
tos - que “regulamenta a publicação da lista dos cida-
dãos beneficiários pelo Programa Bolsa Família”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.270/04 - do Sr. Henrique Afon-
so - que “altera a redação do § 13 do art. 22 da Lei 
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para excluir da inci-
dência da contribuição previdenciária os valores des-
pendidos pelas entidades religiosas na prestação de 
serviços religiosos”. 
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.332/04 - do Sr. Adelor Vieira 
- que “institui o “Tíquete Saúde” em todo o Território 
Nacional”. 
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO. 
PARECER: pela rejeição. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.384/04 - da Sra. Celcita Pinheiro 
- que “dispõe sobre a concessão de alvará de funciona-
mento, pela Vigilância Sanitária, às instituições de aten-
dimento aos idosos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela rejeição. 
A Deputada Laura Carneiro apresentou voto em sepa-
rado em 08/06/2006. 

PROJETO DE LEI Nº 4.408/04 - do Sr. Enio Bacci - que 
“institui o PROGRAMA DE INCENTIVO aos doadores 
de órgãos em vida”. 
RELATOR: Deputado DR. FRANCISCO GONÇALVES. 
PARECER: pela rejeição. 

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 4483/2004) 
RELATORA: Deputada ZELINDA NOVAES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 4483/2004, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.699/04 - do Sr. Ivan Paixão - que 
“dispõe sobre a notificação compulsória dos casos de 
violência por toda a rede de serviços de saúde existente 
no Brasil”. 
RELATOR: Deputado GUILHERME MENEZES. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.737/04 - do Sr. Carlos Nader - 
que “”Cria o Programa de Restaurantes Populares e dá 
outras providências.”” 
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.757/05 - do Sr. Luiz Antonio Fleury 
- que “torna obrigatório o fornecimento gratuito de sapa-
tos especiais ou de palmilhas ortopédicas para pacientes 
portadores de diabetes mellitus, no âmbito do SUS”. 
RELATOR: Deputado WALTER BARELLI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.821/05 - do Sr. Carlos Nader 
- que “dispõe sobre financiamento às associações de 
aposentados, pensionistas e idosos para aquisição de 
ônibus, micro ônibus e vans, e dá outras providencias”. 
(Apensado: PL 5190/2005) 
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 5190/2005, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.823/05 - do Sr. Carlos Nader 
- que “determina que as embalagens e os tubos de cre-
mes dentais contenham informações que especifica, e 
fixa outras providências”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.929/05 - do Sr. Carlos Nader 
- que “”Dispõe sobre a arrecadação de alimentos para 
os programas de combate à fome e dá outras provi-
dências.”” 
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.028/05 - do Sr. Cabo Júlio - que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis e estabeleci-
mentos similares criarem e manterem ficha de identifica-
ção de crianças que se hospedarem no estabelecimento, 
e dá outras providências”. (Apensado: PL 5708/2005) 
RELATOR: Deputado AMAURI GASQUES. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 5708/2005, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.073/05 - do Sr. Carlos Nader - que 
“dispõe sobre a indicação, nas embalagens de produtos 
alimentícios, do prazo em que devem ser consumidos 
depois de abertos, e dá providências correlatas”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.188/05 - do Sr. Carlos Nader 
- que “cria campanha de cuidados e prevenção contra 
as doenças causadas por enchentes, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado REMI TRINTA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.220/05 - do Sr. Welinton Fagun-
des - que “torna obrigatória a inscrição em braile nas 
embalagens, rótulos e bulas dos produtos que especi-
fica”. (Apensado: PL 5979/2005) 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do PL 
5979/2005, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.276/05 - da Sra. Vanessa Gra-
zziotin - que “dispõe sobre a intervenção cirúrgica de 
simpatectomia para correção da Hiper-hidrose e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado REMI TRINTA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.278/05 - da Sra. Vanessa Gra-
zziotin - que “dispõe sobre a promoção, proteção e re-
cuperação da saúde das mulheres no Climatério e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.294/05 - do Sr. Carlos Nader 
- que “”Dispõe sobre financiamento às associações de 
pessoas portadoras de deficiências, e dá outras provi-
dências. “” 
RELATOR: Deputado ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 5.391/05 - do Sr. Gilmar Machado 
- que “dispõe sobre as medidas a serem adotadas no 
traumatismo dentário ocasionado pela prática espor-
tiva e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REMI TRINTA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.461/05 - do Sr. Capitão Wayne 
- que “pL - Modifica a redação do artigo 132 e 139 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069, de 
13 de julho de 1990” 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.626/05 - da Sra. Mariângela 
Duarte - que “altera o valor da pensão mensal conce-
dida a Orlando Lovecchio Filho pela Lei nº 10.923, de 
22 de julho de 2004”. 
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.934/05 - do Sr. Marcelo Teixei-
ra - que “estabelece a gratuidade do fornecimento de 
passaporte a quem se declarar pobre na forma da lei 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.938/05 - do Sr. Henrique Afonso 
- que “dispõe sobre reembolso de despesas incorridas 
por portadores de hipertensão arterial e diabetes melli-
tus para a compra de produtos “diet” e “light””. 
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.197/05 - do Sr. Dr. Heleno - que 
“incluir, no Teste do Pezinho, o diagnóstico da Defici-
ência da Biotinidase em todas as Unidades Neonatais 
pertencentes ou conveniadas ao Sistema Único de 
Saúde (SUS)”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 
PARECER: pela rejeição. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-10-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.267/05 - do Sr. Carlos Nader 
- que “”Dispõe sobre a obrigatoriedade da reserva de 
locais apropriados para a acomodação de portadores 
de deficiência física em estádios esportivos de todo o 
Território Nacional.”” 
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.322/05 - do Sr. Carlos Nader - 
que “determina que os órgãos competentes construam 
ginásios poliesportivos específicos para o paradespor-
to e lazer das pessoas portadoras de deficiências e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado JORGE ALBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 7.274/06 - do Sr. Luiz Alberto - que 
“altera as Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho 
de 1991, que dispõem sobre os Planos de Custeio e 
de Benefícios da Previdência Social, para incluir o mi-
nistro de confissão religiosa de matriz africana como 
segurado individual”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 7.354/06 - do Sr. Nelson Marque-
zelli - que “dispõe sobre o âmbito da profissão de Químico 
na Indústria Farmacêutica e atividades correlatas”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.371/06 - do Senado Federal-
Juvêncio da Fonseca - (PLS 21/2006) - que “altera a Lei 
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para dispor sobre 
a divulgação das campanhas nacionais de vacinação 
pelas emissoras de rádio e televisão”. 
RELATOR: Deputado OSMAR TERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.376/06 - do Senado Federal - 
Rodolpho Tourinho - (PLS 62/2004) - que “disciplina o 
direito a alimentos gravídicos, a forma como ele será 
exercido e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANA ALENCAR. 

PROJETO DE LEI Nº 7.380/06 - do Sr. Carlos Nader 
- que “cria programa de Casas de Apoio destinadas ao 
atendimento de adolescentes grávidas”. 
RELATORA: Deputada ZELINDA NOVAES. 

PROJETO DE LEI Nº 7.401/06 - do Sr. Osmar Terra - 
que “institui programa intersetorial de desenvolvimento e 
atenção integral à primeira infância, o Programa Primeira 
Infância Melhor - PIM, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI. 

PROJETO DE LEI Nº 7.424/06 - do Poder Executivo 
- que “concede, a título de indenização decorrente de 
responsabilidade civil da União, pensão especial a de-
pendente de Roberto Vicente da Silva”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 

PROJETO DE LEI Nº 7.430/06 - do Senado Federal-
Eduardo Suplicy - (PLS 82/1999) - que “altera a Lei nº 
10.835, de 8 de janeiro de 2004, que institui a renda 
básica de cidadania e dá outras providências, com vis-
ta a autorizar a instituição do Fundo Brasil de Cidada-
nia e do conselho deliberativo desse fundo e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN. 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.814/05 - do Sr. Ivo José - que 
“permite o parcelamento excepcional de débitos das 
micro e pequenas empresas para com a Secretaria da 
Receita do Brasil relativos a contribuições destinadas 
ao custeio do Regime Geral de Previdência Social com 
competências anteriores a julho de 1995”. 
RELATOR: Deputado NAZARENO FONTELES. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 10-10-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.593/03 - do Sr. Rogério Silva 
- que “altera a constituição do Fundo Geral de Turismo 
- FUNGETUR, criado pelo Decreto-Lei nº 1.191, de 27 
de outubro de 1971”. 
RELATOR: Deputado AFFONSO CAMARGO. 

II - COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO SUBSTITUTIVO DO SENADO  

FEDERAL À PROPOSTA DE EMENDA  
À CONSTITUIÇÃO Nº 536-E, DE 1997,  

DO SR. VALDEMAR COSTA NETO,  
QUE “MODIFICA O ARTIGO 60  

DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS” (RECURSOS PARA  

O DESENVOLVIMENTO DO  
ENSINO FUNDAMENTAL). 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 6ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-10-06 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 536/97 
- do Sr. Valdemar Costa Neto - que “modifica o artigo 60 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI. 

III - COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LOCAL: Plenário 2, Anexo II
HORÁRIO: 10h

Tema

Esclarecimentos acerca do Projeto de Lei Orçamentária 
para 2007 - PL 15/2006-CN, que “estima a receita e fixa a 
despesa da União para o exercício financeiro de 2007.”

Convidado
Sr. Paulo Bernardo
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

LOCAL: Plenário 2, Anexo II

HORÁRIO: 14h30

PAUTA

A – Relatório

OFÍCIO Nº 21/2003-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional o Balancete Patrimonial e a demonstração do 
resultado daquele Banco Central, referente ao 3º trimestre 
de 2003, conforme determina o artigo 95 da Lei 10524, 
de 25 de julho de 2002 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2003)”.
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.

OFÍCIO Nº 04/2004-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, o Balancete Patrimonial e a Demonstração do 
Resultado do Banco Central do Brasil, referente ao 2º 
semestre de 2003, conforme determina o artigo 95 da 
Lei nº 10524, de 25 de julho de 2002 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2003).”
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.

AVISO Nº 15/2005-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional as Demonstrações Financeiras, referentes ao 
1º trimestre de 2005, conforme determina o art. 108 da 
Lei 10.934, de 11.08.2004 (Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para 2005)”.
RELATOR: Senador VALDIR RAUPP.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.
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AVISO Nº 35/2005-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional as Demonstrações Financeiras do Banco Cen-
tral do Brasil referentes ao 1º semestre de 2005, confor-
me determina o art. 108 da Lei 10.934, de 11.08.2004 
(Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2005)”.
RELATOR: Senador VALDIR RAUPP.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.

OFÍCIO Nº 22/2003-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao disposto no artigo 20, 
§ 4º da Lei nº 7827, de 27 de setembro de 1989, as 
Demonstrações Contábeis de 30 de junho de 2003, 
devidamente auditadas, do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste - FCO.”
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.

OFÍCIO Nº 5/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional as Demonstrações Contábeis do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, 
referentes ao ano de 2004, de acordo com o art. 20, 
parágrafo 4º, da Lei nº 7.827, de 27.09.89”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA.
VOTO: Pelo Arquivamento da Matéria.

MENSAGEM Nº 48/2004-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, em cumprimento aos artigos 84, in-
ciso XXIV e 49, inciso IX, da Constituição Federal, e 
ao artigo 56 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000, as contas do Governo Federal relativas 
ao exercício financeiro de 2003”. Ofício 05/2004-CN, 
que “O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, 
encaminha ao Congresso Nacional o Relatório da 
Prestação de Contas do exercício financeiro de 2003, 
daquele Tribunal.” Ofício 06/2004-CN, que “encaminha 
ao Congresso Nacional, para efeitos do artigo 56 da 
Lei Complementar nº 101 de 2000, e, em cumprimento 
ao artigo 95 da Lei nº 10707, de 2003, a Prestação de 
Contas da Justiça do Trabalho, relativa ao exercício de 
2003.” Ofício 07/2004-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, em cumprimento ao estabelecido no 
artigo 56 da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o Relatório de Prestação de 
Contas da Secretaria do Conselho da Justiça Federal 
de primeiro e segundo graus - exercício de 2003.”Ofí-
cio 09/2004-CN, que “encaminha ao Congresso Na-
cional, em cumprimento ao disposto no art. 56 da Lei 
Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o Relatório das Contas do Senado Federal do 
Exercício Financeiro de 2003, para que, juntamente 
com as contas da Câmara dos Deputados, sejam en-
caminhadas à apreciação do Egrégio Tribunal de Con-
tas da União”. Ofício 10/2004-CN, que “encaminha 
ao Congresso Nacional, o Relatório de Prestação de 
Contas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios, relativo ao exercício de 2003, para os fins 
previstos no artigo 71 inciso I, da Constituição Federal, 
combinado com o artigo 56 da Lei Complementar nº 
101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).” Ofício 
11/2004-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional 
o Relatório das Contas do Supremo Tribunal Federal, 
relativas ao exercício de 2003.” Ofício nº 12/2004-CN, 
que “Encaminha ao Congresso Nacional relatório da 
Prestação de contas da Câmara dos Deputados, re-
ferente ao exercício financeiro de 2003, conforme dis-
posto no caput do artigo 56 da Lei Complementar nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).” Ofício nº 
13/2004-CN, que “encaminha ao Congresso Nacional 
a prestação de Contas do Ministério Público da União, 
referente ao exercício de 2003, que compreende o Mi-
nistério Público Federal, Ministério Público do Traba-
lho, Ministério Público Militar e Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios.” Ofício nº 14/2004-CN, 
que “encaminha ao Congresso Nacional relatório de 
prestação de contas da Justiça Eleitoral, referente ao 
exercício financeiro de 2003, em cumprimento ao que 
determina a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal).” e Ofício nº 15/2004-CN, 
que “encaminha ao Congresso Nacional o Relatório 
de Gestão Fiscal, referente ao exercício financeiro de 
2003, conforme determina o artigo 56 da Lei Comple-
mentar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), 
de 04 de maio de 2000.”
RELATOR: Senador LUIZ OTÁVIO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável pela aprovação das contas apresen-
tadas pelo Presidente da República e pelos titulares 
da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo 
Tribunal Federal, Superior tribunal de Justiça, Justiça 
Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça 
Militar, Justiça do Distrito Federal e territórios e Ministé-
rio Público da União, referentes ao exercício financeiro 
de 2003, nos termos do Projeto de Projeto de Decreto 
Legislativo anexo.

AVISO Nº 36/2005-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, nos termos do § 4º do art. 71 da Constituição 
Federal, Relatório das Atividades do Tribunal de Contas 
da União, referente ao 2º trimestre de 2005”.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
VOTO: Pelo Arquivamento da matéria.

AVISO Nº 55/2005-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do 
art. 71 da Constituição Federal, o RELATÓRIO DAS 
ATIVIDADES daquele Tribunal, referente ao 3º trimes-
tre de 2005”.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
VOTO: Pelo Arquivamento da matéria.
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AVISO Nº 4/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 
71 da Constituição Federal, o RELATÓRIO DAS ATI-
VIDADES daquele Tribunal, referente ao 3º trimestre 
de 2005”.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
VOTO: Pelo Arquivamento da matéria.

AVISO Nº 6/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional em cumprimento ao disposto no § 4º do ar-
tigo 71 da Constituição Federal, o Relatório das Ati-
vidades do Tribunal de Contas da União, referente ao 
exercício de 2005”.
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.
VOTO: Pelo Arquivamento da matéria.

AVISO Nº 2/2005-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão nº 138, de 2005-TCU (Ple-
nário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que 
o fundamentam, referente análise dos Relatórios de 
Gestão Fiscal referentes ao 3º quadrimestre de 2003 
- TC 001.842/2004-1”.
RELATOR: Senador VALDIR RAUPP.
VOTO: Pelo Arquivamento da matéria.

AVISO Nº 16/2005-CN, que “Encaminha ao Congres-
so Nacional, cópia do Acórdão nº 523, de 2005 -TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentam, contendo análise de Gestão Fiscal 
referentes ao 3º quadrimestre de 2004, encaminhados 
à Corte de Contas pelos titulares dos poderes e órgãos 
da esfera federal. (TC nº 001.741/2005-7)”. Ofício nº 
02/2005-CN, que “Encaminha ao Congresso Nacional, 
em atendimento ao § 5º do art. 64 da Lei nº 10.707, de 
30 de julho de 2003, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para 2004 (LDO-2004), relatório de Gestão Fiscal do 
Superior Tribunal de Justiça referente ao terceiro qua-
drimestre do exercício de 2004.
RELATOR: Senador VALDIR RAUPP.
VOTO: Pelo Arquivamento da matéria.

AVISO Nº 28/2005-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão nº 1.143, de 2005 - TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que o fundamentaram referente ao Acompanha-
mento dos Relatórios de Gestão Fiscal previstos na 
Lei Complementar 101/2000, relativos ao 1º quadri-
mestre de 2005, dos poderes e órgãos federais a que 
se refere o art. 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
- (TC 008.546/2005-4)”. Mensagem nº 50/2005-CN, 
que “encaminha ao Congresso Nacional, nos termo do 
artigo 116 da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, 
o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao período de 
janeiro a abril de 2005”. Ofício nº 17/2005-CN, que 
“encaminha ao Congresso Nacional, em cumprimen-
to ao disposto no caput do art. 116 da Lei nº 10.934, 

de 11 de agosto de 2004 (LDO/2005), e no inciso I do 
art. 5º da Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, o 
Relatório de Gestão Fiscal da Câmara dos Deputados, 
referente ao período de maio de 2004 a abril de 2005”. 
Ofício nº 18/2005-CN, que “Encaminha ao Congresso 
Nacional, nos termos do art. 116 da Lei nº 10.934, de 
11 de agosto de 2004, os demonstrativos que com-
põem o Relatório de Gestão Fiscal do Ministério Pú-
blico da União, referente ao 1º quadrimestre de 2005”. 
Ofício nº 19/2005-CN, que “Encaminha ao Congresso 
Nacional, nos termos do art. 116 da Lei nº 10.934, de 
11 de agosto de 2004, o Relatório de Gestão Fiscal 
do Tribunal Superior Eleitoral, referente ao período de 
maio de 2004 a abril de 2005”. Ofício nº 20/2005-CN, 
que “encaminha ao Congresso Nacional, nos termos 
do art. 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e acordo 
com o art. 116 da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 
2004 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Relatório de 
Gestão Fiscal do Superior Tribunal de Justiça, referente 
ao 1º Quadrimestre do exercício de 2005”.
RELATORA: Senadora LÚCIA VÂNIA.
VOTO: Pelo Arquivamento da matéria.

AVISO Nº 5/2006-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 259, de 2006 -TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentam relativos aos Relatórios de Ges-
tão Fiscal referente ao 2º quadrimestre de 2005 - dos 
Poderes e Órgãos Federais previstos na Lei Comple-
mentar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 
(TC 7.522/2005-1)”.

MENSAGEM Nº 147/2005-CN, que “encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos do art. 116 da Lei nº 
10.934, de 11 de agosto de 2004, o Relatório de Gestão 
Fiscal referente ao período de janeiro a agosto de 2005. 
Ofício nº 21/2005-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal, e de acordo com o art. 116 da Lei nº 10.934, de 
11 de agosto de 2004 - Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, o Relatório de Gestão Fiscal do Superior Tribunal 
de Justiça, referente ao 2º Quadrimestre do exercício 
de 2005”. Ofício nº 22/2005-CN que “encaminha ao 
Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no 
caput do art. 116 da Lei nº 10.934, de 2004, o Relatório 
de Gestão fiscal da Câmara dos Deputados, referente 
ao período de setembro de 2004 a agosto de 2005”. 
Ofício nº 23/2005-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, de acordo com o art. 116 da Lei nº 10.934, 
de 2004, os Relatórios de Gestão Fiscal do Ministério 
Público da União e do Ministério Público do Distrito Fe-
deral e Territórios referentes ao período de setembro 
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de 2004 a agosto de 2005”. Ofício nº 24/2005-CN, 
que “encaminha ao Congresso Nacional, em cum-
primento ao art. 116 da Lei nº 10.934, de 2004, em 
consonância com o art. 5º, I da Lei nº 10.028/2000, 
o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Superior 
Eleitoral, referente ao período de setembro de 2004 
a agosto de 2005.”
RELATORA: Senadora LÚCIA VÂNIA
VOTO: Pelo Arquivamento da matéria

MENSAGEM Nº 51/2005-CN, que “encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos do § 2º do artigo 16 
da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, o relatório 
de avaliação do cumprimento da meta de superávit 
primário do conjunto dos Orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social e do Programa de Dispêndios Globais 
das empresas estatais federais não financeiras”.

MENSAGEM Nº 115/2005-CN, que “encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos do § 2º do art. 16 
da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, o relatório 
de avaliação do cumprimento da meta de superávit 
primário do conjunto dos Orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social e do Programa de Dispêndios Globais 
das empresas estatais federais não financiadas, no 
2º quadrimestre de 2005”.

MENSAGEM Nº 14/2006-CN, que “encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos do § 2º do art. 16 
da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004, o relatório 
de avaliação do cumprimento da meta de superávit 
primário do conjunto dos Orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social e do Programa de Dispêndios Globais 
das empresas estatais federais não financeiras”.
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES.
VOTO: Pelo Arquivamento da matéria

OFÍCIO Nº 09/2006-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, em cumprimento ao disposto no artigo 
20, § 4º, da Lei nº 7.827, de 27.09.1989, as Demons-
trações Contábeis de 31.12.2005, devidamente audi-
tadas, do Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro-Oeste – FCO”.
RELATOR: Deputado ROBERTO BALESTRA.
VOTO: Pelo Arquivamento da matéria

MENSAGEM Nº 246/2004-CN, que “encaminha ao 
Congresso Nacional relatório a respeito das medidas 
adotadas relativas ao desenvolvimento do sistema de 
custos para avaliação e acompanhamento da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS MACHADO.
VOTO: Pelo Arquivamento da matéria.

AVISO Nº 03/2006-CN que, “encaminha ao Congres-
so Nacional, conforme determina o art. 108 da Lei nº 
10.934, de 11 de agosto de 2004 (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para 2005), as Demonstrações Financei-
ras do Banco Central do Brasil, referente ao 2º semestre 
de 2005”.
RELATOR: Senador VALDIR RAUPP.
VOTO: pelo arquivamento da matéria, bem como reco-
menda que cópias sejam encaminhadas à Presidência 
daquela Instituição e aos Ministros do Planejamento e 
da Fazenda.

AVISO Nº 13/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão nº 608, de 2006 -TCU (Ple-
nário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o 
fundamentam referente à auditoria realizada nas obras 
de restruturação de rodovias federais no Estado de Ron-
dônia. (TC 006.095/2004-4).
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO.
VOTO: Pela solicitação ao TCU de esclarecimentos sobre 
a necessidade de inclusão de algum contrato do Anexo VI 
da Lei nº 11.306/2006, executado com recursos consig-
nados no subtítulo 26.782.0220.2834.0011 (restauração 
de rodovias federais no Estado de Rondônia), levando 
em conta a existência de restos a pagar inscritos, tendo 
em vista o disposto nos acordãos nºs 608 e 609/2006, 
considerando que:

1) no relatório e voto que fundamentam o 
Acórdão nº 609/2006 consta que os Contratos 
PG 133/1999-00 e UT-22/0002/2002-00 não es-
tão em vigor;

2) os autos, nos quais está inserido o Acór-
dão nº 608/2006 foi convertido em tomada de 
contas especial, medida pertinente para reparar 
o dano sofrido pelo erário.

OFÍCIO Nº 3/2001-CN, que “encaminha ao Congresso Na-
cional nos termos do § 2º do art. 56 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), a prestação de Contas do Tribunal de Contas da 
União, composto pelo relatório de gestão fiscal, relatórios 
descritivos e sintéticos dos programas e ações desenvol-
vidas ao longo do exercício de 2000”.
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela Aprovação, nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo em anexo.

AVISO Nº 4/2002-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional de acordo com o que dispõe o artigo 56, caput, 
da Lei Complementar nº 101, de 2000, - Lei de Repon-
sabilidade Fiscal, a prestação de contas dos gestores do 
Tribunal de Contas da União - TCU, composta pelo rela-
tório de gestão, bem como pelos relatórios descritivos e 
sintéticos dos programas e ações desenvolvidos ao longo 
do exercício de 2001, em consonância com as propostas 
estabelecidas na Lei Orçamentária Anual”.
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela Aprovação, nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo em anexo.
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AVISO Nº 9/2004-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional a prestação de contas dos gestores do Tribunal 
de Contas da União, composta pelo relatório de ges-
tão, bem como pelos relatórios descritivos e sintéticos 
dos programas e ações desenvolvidas no exercício de 
2003 em consonância com as propostas estabelecidas 
na Lei Orçamentária e com as determinações da Lei de 
Responsabilidade Fiscal”.
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela Aprovação, nos termos do Projeto de De-
creto Legislativo em anexo.

AVISO Nº 16/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 
71 da Constituição Federal, o Relatório das Atividades 
do Tribunal de Contas da União, referente ao 1º trimes-
tre do exercício de 2006”.
RELATOR: Senador ROMEU TUMA.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

MENSAGEM Nº 200/2001-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9989, 
de 21 de julho de 2000, o relatório do Plano Plurianual 
correspondente ao exercício de 2000.”
RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO.
VOTO: pelo arquivamento da matéria.

MENSAGEM Nº 60/2002-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9989, 
de 21 de julho de 2000, o relatório de avaliação do Plano 
Plurianual correspondente ao exercício de 2001. “
RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO.
VOTO: pelo arquivamento da matéria.

MENSAGEM Nº 35/2003-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9989, 
de 21 de julho de 2000, o relatório do Plano Plurianual 
- (PPA) correspondente ao exercício de 2002.”
RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO.
VOTO: pelo arquivamento da matéria.

MENSAGEM Nº 49/2004-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9989, 
de 21 de julho de 2000, o relatório de avaliação do Plano 
Plurianual, correspondente do exercício de 2003.”
RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO.
VOTO: pelo arquivamento da matéria.

MENSAGEM Nº 184/2004-CN, que “encaminha ao 
Congresso Nacional, nos termos do art. 9º da Lei nº 
10.933, de 11 de agosto de 2004, o Relatório de Ava-
liação do Plano Plurianual correspondente ao exercício 
de 2004.”
RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO.
VOTO: pelo arquivamento da matéria.

MENSAGEM Nº 108/2005-CN, “encaminha ao Con-
gresso Nacional o relatório de avaliação do Plano Plu-
rianual para 2004-2007.”
RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO.
VOTO: pelo arquivamento da matéria.

PROJETO DE LEI Nº 6/2006-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo 
e Judiciário, da Presidência da República e do Minis-
tério Público da União, crédito suplementar no valor 
global de R$ 97.472.929,00 (noventa e sete milhões, 
quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e vinte 
e nove reais), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente. “
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO.
Foram apresentadas 06 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 08/2006-CN, que “abre ao Orça-
mento Fiscal da União, em favor de Encargos Finan-
ceiros da União, crédito suplementar no valor de R$ 
349.826.000,00 (trezentos e quarenta e nove milhões, 
oitocentos e vinte e seis mil reais), para reforço de do-
tação constante da Lei Orçamentária vigente. “
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI Nº 9/2006-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor de diversos órgãos do Poder Executivo e do 
Ministério Público da União, crédito suplementar no 
valor global de R$ 476.825.930,00 (quatrocentos e 
setenta e seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, 
novecentos e trinta reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente.”
RELATOR: Deputado NELSON MEURER.
Foram apresentadas 06 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

AVISO Nº 19/2006-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão nº 976, de 2006 -TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentam relativos à Auditoria realizada no 
extinto Departamento Nacional de Estradas de Ro-
dagem - DNER e no Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Santa Catarina - DER/SC em 
face da ocorrência da irregularidades na execução das 
obras de construção de trechos rodoviários no corre-
dor Mercosul/BR 282-SC - Florianópolis - Divisa com 
a Argentina - (TC 003.719/2001-2)”.
RELATOR: Senador SIBÁ MACHADO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela exclusão do Anexo VI da Lei nº 11.306/2006 
(LOA/2006) o subtítulo 26.782.0233.7192.0042 rela-
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cionadas aos contratos nº PJ-090/2001, nº PJ-091/2001 
e nº PJ-078/2000, referente à Construção de Trechos 
Rodoviários - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-
282 no Estado de Santa Catarina – SC, nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo anexo. Outrossim, sugere 
que a Comissão colha manifestação do TCU com o fito de 
esclarecer se ainda há óbices que impliquem suspender 
a execução física, orçamentária ou financeira de contra-
to, convênio, etapa, parcela ou subtrecho associado ao 
citado subtítulo.

AVISO Nº 22/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, nos termos do § 4º do art. 71 da Constituição 
Federal, o RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do Tribunal de 
Contas da União, referente ao 2º trimestre do exercício 
de 2006”.
RELATOR: Senador ROMEU TUMA.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

B – Requerimento

REQUERIMENTO Nº 20/2006-CMO, do Sr. Gilmar Ma-
chado, que “requer a criação de Comitê Permanente para 
avaliar as informações sobre obras e serviços com indí-
cios de irregularidades graves apontados pelo Tribunal de 
Contas da União”.

REQUERIMENTO Nº 21/2006-CMO, do Sr. Gilmar Macha-
do, que “nos termos do art. 12 da Resolução nº 01/2001-CN 
(alterada pelas Resoluções 01, 02 e 03/2003-CN e Ofício-
CN 824/2004), requeiro, ouvido o Plenário da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a 
realização, por este Órgão Técnico, de Seminários Re-
gionais para discussão da Proposta Orçamentária para 
2007, encaminhada ao Congresso pelo Poder Executivo”. 
Esclareço que os Seminários serão realizados no mês 
de novembro do corrente ano, nas cidades de Manaus 
(Região Norte), Recife (Região Nordeste), Brasília (Re-
gião Centro-Oeste), Belo Horizonte (Região Sudeste) e 
Florianópolis (Região Sul).”

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (8 DIAS)

DECURSO: 3º dia
ÚLTIMO DIA: 15-10-06

PROJETO DE LEI Nº 24/2006-CN, que “abre ao Orça-
mento da Seguridade Social da União, em favor do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
crédito especial no valor de R$ 112.400,00 (cento e doze 
mil e quatrocentos reais), para os fins que especifica, e 
dá outras providências.”
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA
DECURSO: 2º dia
ÚLTIMO DIA: 16-10-06

PROJETO DE LEI Nº 25/2006-CN, que “abre ao Orça-
mento de Investimento para 2006, em favor de empresas 

do Grupo ELETROBRÁS, crédito suplementar no valor 
total de R$ 408.871.889,00 (quatrocentos e oito milhões, 
oitocentos e setenta e um mil e oitocentos e oitenta e nove 
reais) e reduz o Orçamento de Investimento de empresas 
do mesmo Grupo no valor global de R$ 758.445.333,00 
(setecentos e cinqüenta e oito milhões, quatrocentos e 
quarenta e cinco mil e trezentos e trinta e três reais), para 
os fins que especifica.”
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (7 DIAS)

DECURSO: 6º dia
ÚLTIMO DIA: 11-10-06

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 324/2006, que “abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, da Fazenda, da Justiça, da Pre-
vidência Social, do Trabalho e Emprego, dos Transportes, 
da Defesa, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
e das Cidades, no valor global de R$ 1.504.324,574,00 
(um bilhão, quinhentos e quatro milhões, trezentos e vinte 
e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais), para os 
fins que especifica.”

IV - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA 
ÀS COMISSÕES 

EM 9-10-06: 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.213/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.227/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.229/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.243/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.244/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.257/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.260/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.269/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.282/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.286/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.288/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.289/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.290/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.292/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.296/2006 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.302/2006 
PROJETO DE LEI Nº 3.992/2000 
PROJETO DE LEI Nº 2.548/2003 
PROJETO DE LEI Nº 4.796/2005 
PROJETO DE LEI Nº 5.505/2005 

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 58 
minutos.)
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ERRATA

SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO  
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

No DCD nº 91, de 26.5.06, páginas 26942 e 26943, 
coluna 02,

Onde se lê: 
....................................................................................  

3 - PARECERES – Projetos de Lei nºs 4.550-
A/04 e 5.043-A/06.
....................................................................................

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

SUPLEMENTO

Indicação do Líder do PV sairá publicada em su-
plemento a este Diário.

Leia-se:
....................................................................................

3 - PARECERES – Projetos de Lei nºs 4.550-
A/04 e 5.043-A/05.
....................................................................................

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

SUPLEMENTO

Indicação do Líder do PV 

SUPLEMENTO “A”

Resolução nº 02/06, sairão publicadas em suple-
mento a este Diário.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
 E MINORIAS

SEMINÁRIO CONTROLE SOCIAL  
DA PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA 

DATA: 26-4-05

  SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Declaro abertos os trabalhos do presente seminário, 
cujo tema é Controle social da programação televisiva. 
Trata-se de uma promoção desta Comissão de Direitos 
Humanos, em parceria com a Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão.
Boa tarde a todos.

A realização deste seminário é uma iniciativa da 
campanha Quem financia a baixaria é contra a cidada-
nia, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 
Câmara dos Deputados, coordenada pelo Deputado 
Orlando Fantazzini.

Nosso seminário tem como objetivo propiciar um 
espaço de reflexão e debate acerca do papel do Minis-
tério Público na promoção e proteção dos princípios 
constitucionais relativos à programação televisiva de 
todos os programas veiculados pelas televisões brasi-
leiras, bem como na defesa dos direitos das crianças 
e dos adolescentes.

Para iniciar os trabalhos, convidarei os compo-
nentes da Mesa.

Convido a compor a Mesa a Sra. Ela Wiecko Volk-
mer de Castilho, Procuradora Federal dos Direitos do 
Cidadão, promotora deste seminário juntamente com 
esta Comissão. (Palmas.) Convido o Sr. Fábio Bastos 
Stica, que aqui representa o Presidente do Conselho 
Nacional de Procuradores de Justiça. (Palmas.) Con-
vido ainda o Deputado Orlando Fantazzini, coordena-
dor da campanha Quem financia a baixaria é contra a 
cidadania. (Palmas.) 

Antes de conceder a palavra à Sra. Ela, quero 
dizer aos senhores e às senhoras que este seminário 
é mais um passo importantíssimo numa discussão na-
cional que até há bem pouco tempo muitas pessoas 
achavam que não teríamos coragem de fazer. É preciso 
registrar a independência e o compromisso do Depu-
tado Orlando Fantazzini. Os senhores sabem quanto é 
difícil para Parlamentares, que podem, da noite para o 
dia, ter seu trabalho desterrado pela ação da mídia, ter 
coragem de levantar essa bandeira num País em que 
o Estado e a própria sociedade pouca altivez tiveram 
em relação à hegemonia imposta pela mídia.

Faço este registro porque o considero funda-
mental. O Deputado Orlando Fantazzini, ao criar esta 
campanha, estimulou a organização da sociedade, que 
tinha uma insatisfação e não sabia como manifestá-la; 
queria discutir sob uma ótica libertadora, responsável, 
construtiva, nem passando perto de qualquer iniciativa 
que pudesse caracterizar censura ou algo parecido; 
queria debater o conteúdo dos programas televisivos 
no sentido de proteger as pessoas.

Assistimos permanentemente ao preconceito con-
tra os pobres, os negros, as mulheres, os homossexu-
ais; a um uso e abuso ilimitado dos gestos de violência, 
sejam físicos, sejam por meio de palavras. 

Um debate como este que estamos fazendo num 
seminário desta natureza, junto com o Ministério Públi-
co Federal, que é um parceiro fundamental e insubsti-
tuível nessa campanha, representa um passo adiante. 
Relembramos que, por ação do Ministério Público, em 
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São Paulo a comunidade negra já foi protegida.  retirada 
do ar, por ação do Ministério Público, a programação 
que provocava e agredia negros e negras no Estado 
de São Paulo, no que se refere à opção religiosa de-
les. No Acre, por conta do fuso horário, foi determinado 
um rearranjo na grade de programação televisiva, de 
maneira que os programas inadequados a crianças e 
jovens sejam exibidos no horário a eles destinado. 

Tais ações podem ser consideradas pequenas, 
mas colocam as coisas no lugar e dão enorme estí-
mulo à organização social, que busca um canal por 
onde mostrar sua opinião e também transmitir seus 
anseios por mudanças.

Essas duas medidas tiveram como agente moti-
vador as coordenações locais da campanha, que de-
bateram e identificaram os problemas, e prontamente 
o Ministério Público agiu.

Cito esses exemplos para reafirmar a importân-
cia do evento.

Desejo que realizemos um seminário profícuo, 
que possamos fazer proposições no sentido de dar 
esses diversos passos adiante.

Agradeço novamente a todos a presença.
Solicito a presença à Mesa do nosso conferencista 

de hoje, Sr. Rodolfo Camargo Mancuso, professor de 
Direito da USP. Por favor, professor, dirija-se à Mesa 
e fique conosco. Ao final da abertura, concederemos 
a palavra ao senhor.

Registro ainda a presença do Sr. José Eduardo 
Elias Romão, Diretor do Departamento de Justiça, 
Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da 
Justiça, um dos nossos palestrantes de amanhã. Agra-
decemos sua presença. 

Com a palavra a Sra. Ela Wiecko.
A SRA. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO 

- Boa tarde a todos e a todas. 
Este evento, conforme dito pela Deputada Iriny, 

está sendo promovido pela Comissão de Direitos Hu-
manos da Câmara dos Deputados e pela Procurado-
ria Federal dos Direitos do Cidadão. Ele representa o 
encontro de 2 caminhos que estavam sendo tomados 
pelo Parlamento e pelo Ministério Público. Pelo Parla-
mento, por meio da magnífica campanha, coordena-
da pelo Deputado Orlando Fantazzini, Quem financia 
a baixaria é contra a cidadania; da parte do Ministério 
Público Federal, por meio de várias ações propostas. 
Em agosto do ano passado, o Encontro Nacional de 
Procuradores sobre direito do cidadão nos motivou a 
eleger como uma das prioridades da nossa atuação 
como procuradores ligados à cidadania o tema da co-
municação social, com os excessos e abusos perpe-
trados pelos meios de comunicação contra os direitos 
da pessoa humana.

No âmbito do Ministério Público Federal, espe-
cificamente da Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão, foi criado um grupo de trabalho, que se tem 
reunido com regularidade e está formulando uma es-
tratégia que pretende repassar a todos os colegas dos 
Ministérios Públicos Federal e Estaduais. 

Esses 2 caminhos que estavam sendo trilhados 
encontraram-se neste evento, que é um passo nesse 
caminho lento e gradual, porque enfrentamos grandes 
dificuldades. Encontramos preconceito com relação a 
limites, ou seja, até onde os meios de comunicação 
podem ir sem violar valores da pessoa humana. 

Há neste evento uma particularidade: este é um 
seminário em que nós, pela primeira vez, estamos nos 
encontrando para tratar do tema Ministério Público Fe-
deral e Ministérios Públicos Estaduais de forma bastan-
te ampla. E isso até no bojo de outro movimento que 
está acontecendo, cujo marco foi no mês de janeiro em 
Porto Alegre, antes do Fórum Social Mundial, quando 
houve o I Encontro Nacional dos Ministérios Públicos 
Estaduais em Direitos Humanos. Nesse evento, come-
çamos a pensar numa agenda comum de Ministério 
Público. Temos competências concorrentes e temos de 
ter uma estratégia para atender às demandas da socie-
dade. E uma delas é justamente o debate do controle 
social da programação televisiva. É com muita alegria 
e satisfação que vejo a meu lado um representante do 
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justi-
ça, representando aqui todos os Ministérios Públicos 
Estaduais. Temos nesta sala colegas Procuradores 
da República , Promotores e Procuradores de Justiça. 
Nosso objetivo – e faço votos para isso – é sairmos 
daqui amanhã, ao final deste encontro, com algumas 
deliberações, com o início de uma rede que pretende 
se inserir em uma outra mais ampla, com toda a so-
ciedade! (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputado Iriny Lopes) 
- Obrigada, Dra. Ela Wiecko. 

Registro a presença do Deputado José Linhares, 
do PP do Ceará, membro da nossa Comissão. 

Tem a palavra o Dr. Fábio Bastos.
O SR. FÁBIO BASTOS STICA - Exma. Sra. Depu-

tada Iriny Lopes, Dra. Ela Wiecko, Deputado Orlando 
Fantazzini, Prof. Rodolfo Camargo Mancuso, é com 
muita satisfação que neste ato fui incumbido pelo 
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais para re-
presentá-lo e, conseqüentemente, os Ministérios Pú-
blicos Estaduais. 

Dizia há pouco à Dra. Ela que iniciamos com esta 
reunião um longo debate que haverá de prosperar por-
que é assunto novo, polêmico e difícil, especialmente 
em se tratando de uma parceria do Ministério Público 
não apenas com a Câmara dos Deputados, com o 
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Poder Legislativo, mas com toda a sociedade brasi-
leira. É, portanto, um assunto difícil. Não se trata – é 
óbvio – como bem disse a Dra. Ela, de impor limites, 
mas de reconhecer até onde os meios de comunica-
ção podem ir sem que haja interferência nos direitos 
da pessoa humana.

É com grande satisfação que participo deste 
evento, tentando – e sobre isso conversei também 
com a Dra. Ela há pouco – ver até onde podemos ir, 
exatamente em que aspectos e em que momento os 
Ministérios Públicos Estaduais poderão nos auxiliar. 
Temos, é claro, como o Ministério Público de todo o 
Brasil, interesse extremo nessa matéria.

Desejo sucesso a todos nós que participamos 
deste evento e que, ao final, possamos, sim, tirar bons 
frutos dessa primeira conversa. Ela seguramente não 
ficará neste único evento. 

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Obrigada, Dr. Fábio Bastos. 
Vamos ouvir agora o Deputado Orlando Fanta-

zzini.
O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI - 

Boa tarde a todos. 
Gostaria de cumprimentar o Dr. Fábio Bastos; 

a Dra. Ela Wiecko de Castilho; o nosso conferencista 
de hoje, Prof. Rodolfo Camargo Mancuso, e especial-
mente a nossa companheira, Deputada Iriny Lopes. 
Depois de 2 anos em que ficamos sem a Presidência 
da Comissão de Direitos Humanos conseguimos re-
conquistá-la. Hoje ela não poderia estar em melhores 
mãos: está sob os cuidados da bancada do Partido 
dos Trabalhadores. 

Gostaria de agradecer à Sra. Deputada Iriny Lo-
pes pela deferência que fez à minha pessoa quando 
da abertura dos trabalhos. Desde já para nós é funda-
mental estabelecermos esse laço maior entre o Minis-
tério Público e a campanha. Começamos a campanha 
muito mais por um apelo da sociedade que deseja ter a 
possibilidade de se defender dos abusos que os meios 
de comunicação, em especial a televisão aberta e co-
mercial, vem fazendo ao longo do tempo. E trata-se de 
se defender não apenas na perspectiva moralista, mas 
de não ver os nossos direitos sendo sistematicamente 
afrontados e violados pelos meios de comunicação, 
que se escudam atrás da liberdade de expressão para 
poderem subjugar o conjunto da sociedade.

Desde o início, nós, numa ampla articulação com 
as entidades da sociedade civil, procuramos construir 
uma campanha que não tivesse o imediato objetivo 
de sancionar, mas de construir um diálogo com as 
emissoras. Algumas pessoas já nos advertiam de que 
tentar diálogo com as emissoras de televisão seria um 

insucesso total, como já o foi por duas vezes com dois 
Ministros da Justiça do País. Esses Ministros tentaram 
um diálogo e as emissoras disseram “não”. E não hou-
ve diálogo. É lamentável que o Estado brasileiro não 
consiga fazer um diálogo com um concessionário de 
serviço público. 

Optamos por fazer uma campanha com um as-
pecto mais educativo voltado para o conjunto da so-
ciedade, com convencimento aos anunciantes e en-
volvimento dos mais diversos setores do Estado, no 
sentido de avançarmos na construção de algo que 
garantisse ou que pudesse assegurar de fato os dis-
positivos constitucionais.

Para nós foi uma grata surpresa saber que o 
que estávamos fazendo na área da construção, do 
movimento social, há muito já vinha sendo feito pelo 
Ministério Público, embora sem divulgação, sem que 
houvesse amplo conhecimento da sociedade. O Mi-
nistério Público, portanto, há muito está atento e vem 
fazendo suas ações no sentido de que as emissoras 
reconheçam, pelo diálogo e com mais conhecimento 
da própria lei, os seus limites. 

Essas relações foram se estendendo de forma 
mais pessoal com alguns membros do Ministério Públi-
co. E aí eu quero fazer uma deferência muito especial 
à Dra. Eugênia Fávaro, com quem desde o início tive 
os primeiro contatos; ao Dr. Sérgio, que aqui está entre 
nós, e outros. Não vou citar mais nomes, pois posso 
me esquecer de algum e cometer uma injustiça.

O grande marco da proximidade das nossas 
ações com o Ministério Público se deu justamente no 
caso Gugu Liberato. À ocasião, o Ministério das Co-
municações impôs uma multa de 1.782 reais por cau-
sa daquele programa horrendo que ele apresentou. 
A ação do Ministério Público fez com que ele tivesse 
um prejuízo na casa de 1 milhão e 200 mil reais. Ou 
seja, a ação do Estado servia muito mais de estímulo 
a que continuassem com uma programação daquele 
nível, enquanto a ação de pressão da sociedade e do 
Ministério Público, como fiscal da lei e como defensor 
dos interesses do conjunto da sociedade, fez com que 
houvesse de fato alteração no Programa do Gugu. 

Para nós, sem qualquer dúvida – a campanha 
não é minha; é do imenso conjunto de entidades da 
sociedade civil; em caráter nacional são mais de 60 
e de caráter regional elas passam de 150 entidades 
–, o maior parceiro, hoje, é o Ministério Público. E nós 
queremos ampliar essa parceria. Queremos também 
fazer com que essa parceria se estenda pelos Ministé-
rios Públicos Estaduais. Alguns Estados já a possuem. 
Estou vendo aqui o nosso companheiro de Pernam-
buco, que tem tido uma atuação no Ministério Público 
Estadual nesse sentido. Nós temos condições de fazer 
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com que as emissoras compreendam que o que está 
em jogo não é um negócio; o que está em jogo são 
direitos. Portanto, em cima de direitos, não há valor 
algum que possa se sobrepor. 

Por isso para mim é fundamental esse seminário 
no dia de hoje. Quando nós conversamos, pela primeira 
vez, com o Dr. Cláudio Fonteles, ele achou ótimo a idéia 
e solicitou que mantivéssemos entendimentos com a 
Dra. Ela, que, de pronto, também achou a idéia muito 
interessante. A partir daí começamos a construir este 
seminário, que hoje estamos realizando, com a certeza 
de que vamos ter excelentes resultados e que vamos 
conseguir avançar cada vez mais para que os direitos 
humanos não sejam apenas direitos consignados na 
Carta Magna, letras mortas. Que eles sejam de fato 
respeitados em nosso País. E, para começar a respei-
tar os direitos humanos, nós temos que fazer com que 
aqueles que têm o maior instrumento de divulgação 
não atuem contra os próprios direitos humanos. Refe-
rimo-nos, naturalmente, às tevês comerciais. 

Tenho certeza de que obteremos aqui excelen-
tes resultados e que vamos poder avançar cada vez 
mais nesse trabalho, principalmente agora, de forma 
melhor articulada, com todo o Ministério Público, seja 
o Federal, sejam os Estaduais. 

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Muito obrigada, Deputado Orlando Fantazzini.
Convidamos o Dr. Mancuso a que ocupe a ca-

deira ali do centro. (Pausa.)
S.Sa. tem a palavra.
O SR. RODOLFO CAMARGO MANCUSO - Boa 

tarde a todos. Cumprimento os eminentes Deputados, 
os integrantes da Mesa, os participantes e a todos os 
presentes. 

Em primeiro lugar, agradeço-lhes a gentileza do 
convite para que eu viesse aqui para dizer algo acer-
ca desse problema que incomoda tanta gente há tanto 
tempo, como o Deputado Orlando Fantazzini disse, e 
que, com certeza, por conta dos grandes poderes eco-
nômicos e dos grandes interesses financeiros envolvi-
dos no assunto, não se consegue dar eficácia prática a 
comandos constitucionais que regem o assunto. E digo 
comandos de plena eficácia – não são normas conti-
das, não são normas programáticas, e sim, normas de 
plena exeqüibilidade – para emprestar efetividade ao 
trato desses temas. É preciso que a sociedade brasileira 
seja chamada a participar deste debate. Efetivamente, 
alguma coisa precisa ser feita. Não há mais condições 
de continuar com isso! (Palmas.) 

No prédio em que moro houve um problema 
com a tevê a cabo e eu fiquei algum tempo assistindo 
somente à tevê aberta. A gente fica pensando como 

é que pode uma coisa dessas... Não é a primeira vez 
que eu me incomodo com o assunto. Acho que o meu 
nome foi lembrado por causa dos estudos que tenho 
publicado na Revista dos Tribunais sobre controle da 
programação televisiva. Eu diria até falta de controle. 
(Muito bem.) 

O que nos choca no tocante ao assunto, eminen-
tes Deputados, senhoras e senhores, é que se trata de 
matéria completamente regrada na nossa Constituição 
Federal. Não se trata de algo que esteja regulado por 
portaria, resolução ou decreto. Não. Pura e simplesmen-
te, não se cumpre o que está na Constituição Federal! 

Até para dar um pontapé inicial para as exposições, 
eu lembraria aqui um texto básico no assunto, que está 
na Constituição Federal, que diz o seguinte:

“Art. 221. A produção e a programação 
das emissoras de rádio e televisão atenderão 
– vejam que a norma não é permissiva nem 
autorizativa, ela fala no imperativo: ‘atenderão’ 
– aos seguintes princípios:

I - preferência a finalidades educativas, 
artísticas, culturais e informativas;”

É curioso! A leitura chega a ser até risível quando 
se compara com aquilo que acontece na realidade. Dá 
a impressão de que foi um texto redigido por outro país. 
O que se nota na visualização dos programas é curio-
samente o contrário do que está estabelecido no texto 
mais alto da Nação. Vou reler: “preferência a finalidades 
educativas, artísticas, culturais e informativas”.

Prossigo a leitura do referido artigo:

“II - promoção da cultura nacional e regio-
nal e estímulo à produção independente que 
objetive sua divulgação; 

III - regionalização da produção cultural, 
artística e jornalística, conforme percentuais 
estabelecidos em lei;

IV - respeito aos valores éticos e sociais 
da pessoa e da família”.

Pasmem! Uma coisa incrível! Aqui no texto cons-
titucional estão os princípios estabelecidos, mas não 
se consegue dar efetividade prática a isso. Parece que, 
preocupado com isso, o próprio Constituinte previu, no 
§ 3º do art. 220, o seguinte:

“Art. 220...................................................
...... .......................................................... .........

§ 3º Compete à lei federal:
I - regular as diversões e espetáculos públicos, 

cabendo ao poder público informar sobre a natureza 
deles, as faixas etárias a que não se recomendem, 
locais e horários em que sua apresentação se mostre 
inadequada;”
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Realmente, é algo que choca! Há outro dispositivo 
que abre à comunidade os meios para que ela possa 
se defender – o verbo empregado pelo Constituinte é 
este mesmo: defender – da programação televisiva. 
Então é algo chocante ver que o problema não se dá 
em razão de um vazio normativo, por falta de normas, 
por falta de preocupação do Constituinte com o assun-
to. O problema não é de norma; o problema é de falta 
de efetividade! Acho que aqui deve haver uma preocu-
pação muito grande com o diagnóstico certo. A gente, 
quando vai enfrentar um problema, tem como primeira 
preocupação fazer o diagnóstico certo; do contrário, a 
gente acaba indicando o remédio errado ou ineficaz. 
Eu lembro que há tempos atrás eu me preocupava com 
divergência jurisprudencial e súmula vinculante. Mas 
antes eu precisava fazer um diagnóstico para saber 
exatamente onde estava o problema. Considerar que 
existe – isso é só um exemplo que estou dando – um 
excessivo volume de processos represados, isso aí já 
é conseqüência. Tenho de deixar um pouco a conse-
qüência e ir à causa. Alguma coisa está acontecendo 
na causa para estar acontecendo aquela conseqüên-
cia lá na ponta. É a mesma coisa aqui com relação à 
televisão. Nós precisamos entrar aqui na gênese do 
assunto. Por quê? Porque, com relação à normação, 
ou seja, princípios e regras, estes existem. 

Outra menção que eu queria fazer aqui – e a con-
sidero muito importante – é de que a televisão é um 
poder concedido pelo Estado. As tevês são concessio-
nárias, permissionárias. Portanto, não podem fazer o 
que bem entendem. Há parâmetros estabelecidos.

O Deputado Fantazzini chegou a fazer uma ob-
servação interessante: o que se nota são forças contrá-
rias muito poderosas que impedem que efetivamente 
se chegue a uma solução sobre o assunto.

Comentava há pouco com a Sra. Deputada Iriny 
Lopes que eu fiquei contente quando, em pesquisa, 
encontrei a Lei nº 10.359, de 2001, cujo texto pelo 
menos dispõe sobre inserção de chip ou dispositivo 
eletrônico em televisores para permitir às famílias a 
auto-regulamentação da programação. Ou seja, os pais 
ou responsáveis poderiam bloquear certos programas 
que julguem inadequados aos filhos. Para minha de-
cepção, passados 3 anos, verifiquei que uma medida 
provisória revogou aquela lei: a Medida Provisória nº 
195. E cito esse fato como exemplo prático. Aquela lei 
veio estabelecer – digamos – um começo, mas ela não 
resistiu. Porque 3 anos depois uma medida provisória 
a revogou. A tal medida, até com algum mérito, assim 
estipula em seu art. 1º: “Os aparelhos de televisão co-
mercializados no mercado interno deverão possuir dis-
positivo eletrônico – e não havia a expressão “poderão”, 
mas sim “deverão” – que permita ao usuário bloquear 

previamente a recepção de programas transmitidos ou 
retransmitidos pelas concessionárias, permissionárias 
ou autorizatárias de serviços de radiodifusão de sons 
e imagens”. Diz, ainda, o art. 5º da mencionada lei: “As 
concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de 
serviços de radiodifusão de sons e imagens, bem como 
as que operem serviços especiais, deverão divulgar 
previamente suas programações”.

Não se trata de censura, porque este é um con-
tra-argumento fácil. Sempre que se toca neste assun-
to vem logo à tona a alegação de censura. Mas não é 
isso. O art. 5º continua em seu texto: “(...) divulgar pre-
viamente as suas programações, indicando de forma 
clara os horários e canais de exibição dos programas, 
com restrição etária”.

Dentro de um critério de razoabilidade, na minha 
opinião, aqui estava sendo colocado um ponto de equi-
líbrio interessante. Mas também, para minha segunda 
decepção, fico sabendo que a tal medida provisória 
não foi prorrogada por esta Casa. Caiu. Pronto! Volta-
mos à estaca zero!

Alguma força – na física há uma força chamada 
entropia, que faz com que as coisas vão para baixo 
– parecida com a entropia não deixa o assunto ganhar 
força. Vejam que nem a lei federal resistiu. Passados 
3 anos, uma medida provisória a revogou expressa-
mente; logo depois a própria medida provisória, por 
falta de renovação, também não foi adiante. Voltamos, 
portanto, ao estado anterior. É claro que existem forças 
e interesses enormes contrariados trabalhando nesse 
sentido, porque não existe conseqüência sem causa. 
Como não é dada a devida divulgação a isso? As pes-
soas não ficam sabendo. Ou seja: lida-se com a tele-
visão hoje segundo o critério do “quanto pior, melhor”. 
E nada é feito a respeito, no sentido prático da coisa. 
Trata-se de um poder concedido, um serviço concedi-
do, uma permissão, uma concessão. Como então os 
donos desses serviços não prestam contas?

Isso não é um detalhe. O critério é um só: ga-
nhar dinheiro. É pura e simplesmente isto: a televisão 
serve para as pessoas ganharem dinheiro. O mote 
– como muito bem colocado pelo Deputado – “a quem 
serve a baixaria na televisão?” pode ser respondido 
assim: serve para que pessoas ganhem dinheiro. Só 
isso! Não há compromisso com a cultura brasileira ou 
com a apresentação de programas mais elaborados 
e aproveitáveis.

Quero deixar claro que não estou pregando que 
as tevês devam ser transformadas em canais culturais, 
como são as TVs Educativas. Não é a isso que estou 
me referindo. O que lamentamos é que horas e horas 
de televisão sejam utilizadas exclusivamente para en-
tretenimento de baixo nível. 
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Vamos, então, enfrentar o primeiro contra-argu-
mento. Sempre que tocamos no assunto, a primeira 
alegação é a seguinte: gosto não se discute e não é 
possível que uma autoridade, seja juiz ou autoridade 
administrativa, imponha seus gostos, suas idiossincra-
sias como parâmetros à comunidade em geral. 

Vamos enfrentar esse ponto. Primeiro, não é ver-
dade que gosto não se discute. Essa é a tradução literal 
da expressão latina degustibus non est disputandum. 
Tudo o que traduzimos de outra língua deve passar pela 
devida adaptação. Na verdade, o que mais se discute 
são os gostos. Basta abrirmos jornais e revistas que 
verificaremos que isso é o que mais se discute. Alguns 
até se lamentam. Portanto, esse argumento não é ad-
missível. O problema não está aí. 

Entendo ser impossível que uma pessoa razo-
avelmente inteligente, vendo certas barbaridades na 
televisão, não consiga identificar que se trata de uma 
programação de baixo nível, de humor rasteiro, gros-
seiro. Não é possível que tais pessoas não consigam 
identificar esses programas. Não se trata, portanto, 
desse contra-argumento fácil de que se está queren-
do impor gostos. 

Outro contra-argumento é a censura. Reitero que 
não tem nada a ver uma coisa com outra. A Constitui-
ção Federal manda preservar a liberdade de expressão, 
de criação artística. Enfim, trata-se de texto que todos 
conhecem. Mas não é isso que se discute, mas sim 
a necessidade de controle de uma pauta mínima da 
programação televisiva a fim de que outros princípios 
constitucionais sejam igualmente preservados, como 
o que eu acabei de ler, do art. 221.

Hoje, quando se lida com Constituição, propõe-
se sempre a predominância da chamada interpretação 
conforme a Constituição. O que quer dizer isso? Como 
a Constituição é o texto norteador do ordenamento 
jurídico, se quisermos interpretá-la bem devemos bus-
car parâmetros em seu próprio texto, caso contrário 
interpretaremos a Constituição à luz de textos hierar-
quicamente mais baixos. A Constituição não pode ser 
interpretada à luz de leis; é o contrário. Para extrairmos 
do texto constitucional o máximo, devemos cotejá-lo 
com outros textos da própria Constituição. Há um tex-
to que diz que não pode haver censura; mas há outro 
texto que diz que televisão é serviço concedido ou per-
mitido, portanto, sujeito sim a controle e aos princípios 
que regulam e balizam esse serviço. Não há sentido 
pinçar artigos da Constituição que proíbem a censura 
e utilizá-los como bandeira na defesa da tese de que 
em televisão tudo é permitido. 

Encontrei um estudo excelente do constitucio-
nalista Luiz Roberto Barroso, cuja leitura quero reco-
mendar. Foi publicado na Revista dos Tribunais nº 790, 

em agosto de 2001. Em determinado trecho, aquele 
doutrinador estabelece o seguinte contraponto entre 
censura e controle: 

“Censura é a submissão à deliberação de outrem 
do conteúdo de uma manifestação do pensamento 
como condição prévia de sua veiculação. Costuma 
ser associada a uma competência discricionária da 
administração pública pautada por critérios de ordem 
política ou moral. Trata-se de prática vedada expres-
samente pelo direito constitucional positivo brasileiro. 
Com ela não se confunde a existência de mecanismo 
de controle, que é a verificação do cumprimento das 
normas gerais e abstratas preexistentes, constantes 
da Constituição e dos atos normativos legitimamente 
editados e eventual imposição de conseqüências jurí-
dicas pelo seu descumprimento”.

De maneira que o segundo contra-argumento 
também não resiste à análise mais detida. Destarte, 
não é de censura que se está falando, mas de con-
trole que não só pode como deve  ser feito, porque a 
Constituição determina. 

Terceiro contra-argumento. A Constituição diz 
que não se pode estabelecer licença prévia a mani-
festações artísticas etc. Também não é disso que aqui 
se trata. Quando um canal de televisão é concedido, 
é entregue, é autorizado, é permitido a alguém, efeti-
vamente o procedimento para que haja essa outorga 
já deve ter sido observado. Então, não é disso que 
se trata. Esse procedimento de outorga já aconte-
ceu. Trata-se de saber, a partir do momento em que 
a televisão entra no ar, qual a pauta e qual o nível de 
qualidade de programação estarão sendo ofertados. 
Esse é o problema. As forças contrárias ao movimento 
moralizador da televisão adoram pegar esses falsos 
argumentos, esses sofismas, para tornar a discussão 
nebulosa. Ora é censura, ora é porque gosto não se 
discute, e assim por diante. Argumentos facilmente 
afastáveis, analisáveis tecnicamente não resistem à 
análise técnica.

O Prof. José Carlos Barbosa Moreira, que re-
puto o processualista número 1 do Brasil, data vênia 
de tantos outros importantes, tem um estudo sobre o 
controle da programação televisiva no Brasil. Lá pelas 
tantas, com a verve que o caracteriza, diz que quando 
a Constituição fala em controle, com certeza não está 
se referindo a controle remoto. O controle remoto está 
na casa de todos, e não se deve fazer uma redução 
de complexidade desse jeito. Esse é um controle in-
terno da casa das pessoas. Não é disso que se está 
falando. Pelo poder que a televisão tem, há coisas que 
não podem ficar soltas no ar para serem utilizadas ao 
livre arbítrio, ao livre critério, ao talento de quem teve 
a sorte de conseguir a concessão de exploração de 
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um canal de televisão. Esse é o ponto. Então, quando 
examinamos tecnicamente o assunto, vemos que coi-
sas precisam ser feitas.

À medida que fui levantando o material existente, 
percebi que a cada passo dado levanta-se uma força 
contrária, inicia-se uma entropia muito forte que joga 
tudo para trás novamente. Por quê? Porque as pessoas 
que estão se locupletando com a televisão não deixam 
o movimento civilizador avançar. Esse é o ponto.

O Prof. Luiz Roberto Barroso menciona que existe 
o Código de Ética da Radiodifusão Brasileira, baixado 
em 1993 pela Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão. Pelo que se nota, também não há 
efetividade; é mais um texto sem efetividade. No entan-
to, nesse Código de Ética são afirmados certos princí-
pios. E vejam bem: aqui já não é mais a Constituição, 
mas regulamentação baixada pela própria Associação 
Brasileira de Rádio e Televisão.

O art. 6º do Código de Ética de Radiodifusão diz 
o seguinte:

“Art. 6º. A responsabilidade das emisso-
ras que transmitem os programas não exclui 
a dos pais ou responsáveis, aos quais cabe 
o dever de impedir, a seu juízo, que os meno-
res tenham acesso a programas inadequa-
dos, tendo em vista os limites etários prévia e 
obrigatoriamente anunciados para orientação 
do público”.

Notem que o referido artigo conclama à atua-
ção mais de um setor: os pais, os responsáveis e o 
poder público. Ou seja, o poder público faz, como diz 
a Constituição, a indicação em função do horário e da 
faixa etária e depois isso seria complementado pelos 
pais e responsáveis dentro de casa. Portanto, a Lei nº 
10.359, de 2001, à qual fiz referência anteriormente, 
dispõe sobre a inserção obrigatória de um chip, de 
um dispositivo, nas televisões. Isso vai ao encontro do 
que está disposto no próprio Código de Ética da As-
sociação Brasileira. Mas, como vinha ao encontro e, 
portanto, ia somando a favor da idéia de se conseguir 
uma televisão de melhor qualidade, as forças contrá-
rias logo atuaram e a coisa não funciona! Volta-se para 
trás! É o que se nota. Não se consegue simplesmente 
avançar na idéia. 

Mais adiante, o Prof. Barroso informa que há 
também o Conselho de Comunicação Social regu-
lamentado, mas que até hoje não foi instalado. E as-
sim vamos observando que precisamos fazer algo 
para tirar o assunto desse estado inercial constante. 
A tendência deste tema em debate é que volte para 
o ponto inercial. Forças se aglutinam e não deixam a 
matéria avançar. 

Pois bem. Qual o critério hoje que move a televisão? 
Poderíamos citar 2 critérios: um qualitativo e outro prag-
mático/financeiro. Com certeza, critério qualitativo não 
é, porque se sabe que o programa de televisão, princi-
palmente ao vivo, no qual o problema aparece com mais 
intensidade, é simplesmente balizado por uma régua, um 
aparelho que vai mostrando o índice de IBOPE. À medida 
que a régua sobe e mostra que mais televisores estão 
ligados, aumenta o interesse do dono da televisão, do 
anunciante e do patrocinador. Tudo é ligado em função 
do dinheiro. Pura e simplesmente isso. Se a régua cair, 
os empregos começam a ficar ameaçados. O anunciante 
insinua que vai se retirar, o dono da televisão faz a sua 
pressão, e assim por diante. Portanto, a qualidade do pro-
grama não entra em debate. Então, precisamos mudar 
esse critério, porque não tem base constitucional. Ele é 
puramente monetário, financeiro, de interesse material. 
Além de não estar previsto na Constituição, ele vai contra 
o que está previsto. Não que a Constituição tenha dito, 
tenha determinado que televisão deixa de ser entrete-
nimento. Não é isso. Esse mundo todo do audiovisual, 
voltado para a população em geral, é calcado, sim, no 
entretenimento. Ninguém vai a cinema ou teatro para se 
aborrecer. E ninguém vai ligar a televisão para não se 
divertir. Contudo, o problema não é esse. O problema é 
que não é deixado um espaço mínimo para que, além do 
entretenimento, seja apresentado algo que venha somar 
para a cultura brasileira. Esse é o ponto. Nem mesmo esse 
pequeno espaço – a esta altura diria uma concessão – é 
liberado. Todo o espaço é voltado, pura e simplesmente, 
para se angariar dinheiro. E o dinheiro entra dependendo 
do número de televisores que estejam ligados, do IBOPE 
e, assim, forma-se um círculo vicioso perverso. 

O Deputado está lutando para conseguir inverter 
esse círculo vicioso, mas é uma luta que lembra Davi e 
Golias. É terrível! A respeito disso, o Prof. Barbosa Moreira 
escreveu sobre a ação popular. Dizia que o autor popular, 
o coitado do cidadão eleitor que se abala ao defender a 
boa gestão da coisa pública no Brasil, era um Davi sem 
funda. Por quê? Porque, na história de Davi e Golias, o 
Davi pelo menos tinha uma funda. É essa a situação, 
mais ou menos, em que estamos. Há grandes interesses, 
digamos, do lado de lá, trabalhando contra diuturnamen-
te. Alguma brecha, alguma fresta nessa muralha, nessa 
parede nós  temos que encontrar. O único instrumento 
que temos é aquilo que está na Constituição. O Brasil 
está passando por um momento muito sério. A partir do 
instante em que o texto constitucional pede efetividade, 
nós ficamos completamente à mercê de qualquer arbi-
trariedade. Se o texto constitucional não consegue im-
pressionar o setor privado na sociedade, o que vamos 
fazer? A quem recorrer? Esse é outro ponto.
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Eu lembraria ainda, voltando à Constituição, o 
inciso II do § 3º do art. 220, em que o Constituinte ga-
rantiu a possibilidade de a sociedade se defender de 
programas ou programações de rádio e televisão. De 
maneira que é preciso fazer valer esses instrumentos 
que aí estão.

Como proposta a apresentar neste momento, 
diria o seguinte: nós precisamos trabalhar no sentido 
de mudar o critério. O critério atual de um programa 
de televisão continuar no ar e ter o seu espaço em 
função do IBOPE, de número de televisores ligados, 
isso tem que ser alterado. 

Outro aspecto que quero colocar é a absoluta 
falta de visibilidade, de exposição ao público quanto a 
saber quem são os donos dos canais de televisão. É 
feito algo, acredito, proposital. Não há nenhuma trans-
parência, visibilidade. A sociedade fica sem saber, afinal 
de contas, a quem pertence tal canal de televisão. Isso 
se perde nos meandros do mundo da pessoa jurídica. 
Pessoa jurídica deve ter sido a instituição que mais se 
deturpou com o passar do tempo! Ela foi criada com a 
finalidade técnica de agilizar o mundo dos negócios, 
mas, com o passar do tempo, ela se deturpou. E hoje 
ela serve para esconder pessoas físicas que estão 
atrás da cortina. Por isso mesmo o Código do Con-
sumidor trouxe para nós a famosa desconsideração 
à pessoa jurídica. Veio da doutrina norte-americana a 
possibilidade de desconsiderar a pessoa jurídica; é o 
único jeito de se atravessar tudo isso e chegar à pes-
soa física que está por trás.

Hoje, quando se vai lidar com programa de tele-
visão, é assim: o apresentador não tem responsabili-
dade porque ele é só apresentador. E o salário que é 
pago no fim do mês? Mas, se o problema não é com 
ele, quem fez a pauta? Foi a produção. Mas o que é 
produção? Alguém já viu uma produção andando por 
aí? É outra expressão vaga feita de propósito: não se 
sabe quem é que faz, quem é o responsável. Lembro 
outra vez, por exemplo, o programa daquele famoso 
apresentador: na hora de se descobrir o responsável 
foi aquele jogo de empurra-empurra. Por quê? Porque 
a idéia é só tirar proveito da televisão, e sem respon-
sabilidade. É uma maravilha! Algo que é concedido 
pelo Estado e de que as pessoas se valem para sim-
plesmente ganhar dinheiro sem nenhum compromisso 
com a coletividade brasileira, com qualidade da pro-
gramação, com coisa alguma. E isso vem acontecendo 
aos olhos de todos. 

Efetivamente, todos os que estão lutando não 
podem ficar sozinhos. Os formadores de opinião na 
sociedade brasileira, a comunidade, a sociedade, têm 
que se coligar em torno desses paladinos. Eles não 
podem ficar sozinhos, pois do lado de lá tem um Go-

lias enorme e é preciso juntar forças para combatê-lo. 
Esse aspecto da visibilidade, da transparência do que 
se passa num programa de televisão deve, sim, ser co-
locado. Antes de um programa ir ao ar deve-se indagar 
se esse programa é de responsabilidade de fulano de 
tal, que fez a programação; se serão apresentados os 
números assim assado; se a faixa etária indicada é 
tal etc. Isso  é um poder e também um dever. É direito 
dos pais e responsáveis saber disso antecipadamen-
te, e não serem surpreendidos. Liga-se um canal de 
televisão, e logo se sabe o que está acontecendo no 
começo, mas não se tem a mínima idéia do que vai 
acontecer no meio e no fim. A comunidade não raro 
é surpreendida.

Então, o quadro está longe de ser auspicioso. Eu 
vinha no avião refletindo sobre uma linha que deveria 
adotar nesta exposição. Quando escrevi e publiquei 
artigo sobre o assunto, naturalmente como jurista, mi-
nha visão era técnica. A esta altura, ela é um pouco 
técnica, mas com um pouco daquela justa indignação 
de que falava São Paulo, o Apóstolo: “A voz da justa 
indignação dentro de mim é a voz de Deus”. Pois eu 
também não me conformo! Também estou indignado 
com essa situação! E vejo que as vozes contrárias a 
esse sistema que aí está estão isoladas, infelizmente. 
E é preciso conclamar a coletividade a que participe. 

Eu lembraria – fechando minha exposição, porque 
os debates são importantes – que o modelo republi-
cano federativo consignado na Constituição de 1988 
não é só de democracia representativa. Senão basta-
ria que houvesse Vereadores, Deputados, Senadores. 
Não é isso. Está muito claro em dezenas de artigos 
da Constituição Federal que nós estamos numa de-
mocracia participativa. Então a sociedade civil, através 
de cidadãos isolados ou reunidos em associação, em 
grupos e classes, precisa ser motivada a participar 
dessa discussão. Agora, participar sem informação, 
não tem jeito! Fica um debate estéril, e vamos cair 
num “achismo” que não leva a nada. Seria preciso, 
quem sabe, a elaboração de uma cartilha escrita num 
português que as pessoas comuns pudessem enten-
der. Acredito que as pessoas vão ficar surpresas ao 
comparar aquilo que a Constituição determina para a 
programação televisiva com o que acontece na prática. 
Seria importante uma cartilha com um texto apropria-
do, seguindo a linha do código de ética instituído pela 
própria Associação Brasileira de Emissoras de Rádio 
de Televisão – ABERT. Informação é poder, todo mundo 
sabe. Nós precisamos passar informação para a so-
ciedade organizada entender o que está acontecendo 
e se organizar. Não podemos mais tolerar que num 
domingo alguém se detenha num canal de televisão 
por horas e horas, ouvindo conversação inócua, va-
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zia, que não leva a nada. Depois de muitas horas em 
que a pessoa está vendo aquilo, desliga o televisor 
e toda aquela quantidade de coisas faladas não terá 
acrescentado nada à vida da pessoa; pelo contrário, 
terá tirado, porque se a pessoa, ao invés, tivesse ido 
passear na rua teria ganho mais do que ficando em 
casa, assistindo àquelas coisas.

Então, acho que talvez se pudesse fazer uma 
cartilha, um boletim nesse sentido, que tivesse am-
pla divulgação.

Li, outro dia, estudo de uma professora – e 
parece que há uma tendência a que apareçam ar-
gumentos contrários. O estudo que elaborei indica 
que, se nada funcionasse, restaria a via judicial. Eu 
indico ali a ação civil pública. E o Ministério Público 
tem-se valido da ação civil pública, porque, afinal de 
contas, trata-se da cultura brasileira que está sendo 
violentada. É claro que há o interesse difuso para 
que os programas de televisão apresentem um nível 
mínimo, uma pauta mínima de qualidade. Quanto a 
isso não há dúvida. Isso não é “achismo”; é o que está 
na Constituição Federal. Se ela está sendo descum-
prida, isso já é outra coisa. Mas, enfim, eu indicava 
a ação pública por reconhecer aí a existência desse 
interesse difuso. Mas o  jurista que fez o estudo disse 
que a ação civil pública não serve porque não tem 
cabimento um juiz de direito etc. e tal. Ora, então será 
ele, tendo como base seus gostos e idiossincrasias, 
que vai estabelecer aquilo que é melhor para a cole-
tividade brasileira? 

O problema não é esse. Essa é uma maneira 
míope, distorcida de ver o fenômeno. Primeiro, não 
há outra saída. Todo mundo sabe que, se os interes-
ses não são resolvidos entre os contraditores dire-
tos, assim como a Justiça não pode ser feita com as 
próprias mãos, tem-se de ir para o Judiciário, é claro. 
Trata-se então de visão distorcida. A intervenção do 
Judiciário nunca pode ser arbitrária porque a Cons-
tituição Federal é que estabelece a indeclinabilidade 
ou a ambigüidade da função jurisdicional. Se houver 
controvérsia e os diretamente interessados não con-
seguirem se compor, não haverá outra alternativa a 
não ser levar o assunto para o Judiciário. Começa 
logo daí. Depois, ninguém, numa ação civil pública, 
vai pedir ao Estado-juiz que determine qual deva ser 
a pauta de um programa de televisão. Obviamente 
não é isso. O que se vai pedir na ação é um comando 
inibitório para que programas grosseiros, violentos, 
plenos de sexualidade vazia sejam suspensos, em 
nome da qualidade que a própria Constituição manda 
observar. Evidentemente, só pode ser esse o objetivo 
da ação. E isso o Poder Judiciário não só pode como 
deve determinar.

É claro que, na seqüência, teríamos de enfrentar um 
outro problema: saber se realmente o comando judicial 
teria efetividade prática. Já vimos que a norma está sem 
efetividade prática. Vamos, então, para o segundo degrau: 
levar para a Justiça. O pedido tem de ser muito bem for-
mulado para que o comando judicial seja efetivamente 
exeqüível, porque senão teremos dado mais um passo 
em falso. Mas esse já é um segundo momento.

Sugiro, num primeiro momento, que se tente resol-
ver a questão na instância primária, vamos dizer assim. 
A coletividade, a sociedade, os donos de televisão, os 
anunciantes etc. devem tentar mudar a situação. Se não 
se chegar a uma situação satisfatória, então caberá re-
curso ao Judiciário. Eu, particularmente, não sou muito 
favorável a que se recorra ao Judiciário per saltum, como 
se diz – ou seja, pulando, evitando o contraponto e a dis-
cussão na instância primária.

Eu entendo que a função judicial é substitutiva. 
Ela se legitima quando os diretamente interessados não 
conseguem se compor. Pressupõe, sim, o esgotamento 
da discussão que se deve estabelecer no nível primário. 
Quando não se conseguir isso, efetivamente se deve re-
correr ao Judiciário. Acho que existe essa possibilidade. 
Ela foi tentada em São Paulo. Mas eu não sei o que, na 
seqüência, em execução, efetivamente se conseguiu.

Oxalá não fosse necessário chegar a esse ponto! 
Há certas políticas públicas que, uma vez judicializadas, 
são difíceis de serem manejadas. E por quê? Porque a 
vocação dessas políticas públicas – e incluo aí a políti-
ca pública de controle da programação televisiva – é a 
de serem enfrentadas e resolvidas nos órgãos compe-
tentes envolvendo os setores diretamente interessados. 
Por isso, quando não se esgota essa instância e se vai 
direto ao Judiciário, muitas vezes se consegue a pro-
cedência da ação, o comando judicial – só que ele não 
tem efetividade.

Parece-me que se deve insistir nessa iniciativa que 
o Deputado Fantazzini tenta implementar.

Eram essas as considerações que gostaria de 
fazer. Parabenizo todos pelo esforço feito em favor do 
assunto. 

Antes de encerrar, informo que pensei em algo 
curioso: quando publicamos alguma coisa, logo pensamos 
que ninguém vai ler, que o trabalho vai ficar na pratelei-
ra. Muitos anos depois, somos chamados a participar de 
determinado evento por causa daquela publicação – e 
nos surpreende saber que alguém a leu!

A propósito, lembro-me da história de um escritor 
que andava na rua quando encontrou um sujeito que 
lhe perguntou: “O senhor não é Fulano de Tal?” Ele res-
pondeu: “Sou”. “O senhor não escreveu o livro tal?”. Ele 
disse: “Sim”. O outro disse: “Eu comprei o seu livro”. 
“Ah! Então foi o senhor?” (Risos.) 



Outubro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 46417 

Sempre há esse risco.
Agradeço o gentil e honroso convite. Tenho mui-

to prazer em comparecer a este seminário. Se houver 
debate na seqüência, gostaria de participar.

Obrigado a todos. (Palmas prolongadas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Passamos agora aos debates.
Peço à nossa assessoria que providencie um mi-

crofone sem fio para ser usado no plenário. As pessoas 
interessadas em falar já podem se inscrever.

Enquanto o microfone não chega, e para não 
paralisarmos os trabalhos, sugiro aos presentes que 
usem este, próximo à Mesa.

Registro a presença do Deputado Geraldo Tha-
deu, do PPS de Minas Gerais, membro da Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias.

A SRA. ROSÁRIO DE POMPÉIA - Boa tarde. 
Meu nome é Rosário de Pompéia. Sou jornalista e in-
tegrante do Centro de Cultura Luiz Freire. Represento 
aqui o Fórum Pernambucano de Comunicação. 

Pela primeira vez participo de debate em que há 
pouquíssimos jornalistas. É muito bom isso. (Risos.) É 
verdade. Os jornalistas só discutem entre si. Conside-
ro um avanço quando pessoas que atuam em outras 
áreas debatem livremente comunicação social.

Eu teria muitas coisas a dizer, mas vou tentar re-
sumir. Começo comentando o que disse o Prof. Man-
cuso sobre a conjuntura da comunicação na América 
Latina, no mundo e especificamente no Brasil. Apesar 
de ser signatário de várias convenções internacionais, 
o nosso País não considera a comunicação social como 
direito humano e, por isso, não a efetiva como política 
pública. Ela é vista como serviço.

Quanto às concessões de radiodifusão, estão di-
vididas no Brasil em 3 sistemas: público, privado e es-
tatal. Praticamente, só conhecemos o sistema privado, 
porque não existem conselhos que dêem condições 
à sociedade de ter acesso à liberdade de expressão, 
que não significa 9 famílias falando e 180 milhões de 
brasileiros ouvindo, como ocorre hoje. Por coincidência, 
hoje é o aniversário da Rede Globo de Televisão, que 
completa 40 anos de existência... (Risos.)

Que liberdade de expressão é essa? Pergunto ao 
Prof. Rodolfo Mancuso: como podemos ter liberdade 
de expressão num país onde 3 ou 4 famílias dominam 
o sistema de comunicação social. E refiro-me não só 
a emissoras de televisão, mas também à propriedade 
cruzada? Uma mesma família é dona de rádio, de tevê, 
de jornal e de provedor de Internet. Então que liberdade 
de expressão é possível nesse caso, principalmente sob 
o modelo neoliberal de governo? Sabemos que uma 
de suas estratégias é o monopólio da comunicação. E 
isso não é à toa. Um dos artifícios usados para isso foi 

a defesa da liberdade de imprensa. Ela foi usada a partir 
da revolução da burguesia, com a chamada liberdade 
de expressão. Alegavam que, por se tratar de serviço 
público, a imprensa precisava de liberdade para servir 
à população. Mas que liberdade é essa?

Dizem que não há censura, mas ela existe: é a 
censura privatizada. Os anunciantes, de certa forma, 
censuram o acesso de alguns segmentos sociais à in-
formação. Censura existe, sim, mas praticada de modo 
diferente da que se verificou na época da ditadura mi-
litar, quando a Polícia Federal agia. 

Em relação ao Conselho de Comunicação Social, 
foi renovado agora, mas a sociedade não se sente re-
presentada nele. Infelizmente, quem a representa são 
os empresários da comunicação. Além disso, o Con-
selho é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Ele 
tem legitimidade para discutir comunicação? Somente 
os empresários estão lá discutindo.

Por último, devemos pensar em propostas não só 
em relação ao controle social da programação televisiva, 
mas também à definição, pelo Governo, das suas es-
tratégias para que pessoas e comunidades produzam a 
informação veiculada. Só isso vai garantir a diversidade 
cultural. Por exemplo: populações indígenas e quilombo-
las não vão obter o acesso à produção da informação 
se o Governo não lhes der condições para isso.

A liberdade de imprensa e a comunicação como 
direito humano não significam apenas ter controle social 
sobre a programação da tevê, mas também ter acesso 
à sua produção.

Que a pauta da comunicação social não fique só 
a cargo dos comunicadores; que seja nacional, da so-
ciedade e de todas as bandeiras.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Obrigada, Sra. Rosário.

Há mais alguém interessado em se manifestar? 
(Pausa.)

Peço a todos que se identifiquem ao microfone, 
registrando o nome, a entidade e o Estado que repre-
sentam, tendo em vista que o seminário está sendo 
gravado para posterior transcrição.

O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA - Meu 
nome é Sérgio Suiama e sou Procurador da República 
em São Paulo.

Gostaria de indagar ao Prof. Rodolfo Mancuso se 
há outras medidas a serem adotadas numa ação civil 
pública, com relação ao controle social. S.Sa. falou a 
respeito da tutela inibitória, no caso de tirar um progra-
ma do ar. Talvez seja essa uma medida mais extrema. 
Haveria outras possibilidades? Por exemplo: dano mo-
ral coletivo; direito de resposta coletivo; obrigação das 
emissoras de respeitarem a classificação indicativa do 
Ministério da Justiça etc.
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Mais especificamente, que tutela seria possível 
pleitear numa ação civil pública para obrigar as emis-
soras a cumprirem o art. 221 da Constituição Federal, 
relativo à preferência a finalidades educativas e cul-
turais na produção e na programação televisiva? Que 
tipo de provimento jurisdicional seria possível nesse 
caso? Tenho pensado no assunto e gostaria de ouvir 
sugestões para aplicá-las em São Paulo.

Parece-me também que seria mais interessan-
te falarmos a respeito dos direitos humanos e funda-
mentais expressos na Constituição Federal, em vez de 
citar algo mais abstrato, ou seja, o controle da quali-
dade da programação. Estrategicamente, parece-me 
mais interessante obrigar as emissoras a respeitar os 
direitos fundamentais. Dessa forma escaparíamos do 
argumento de que é mais subjetivo etc. e tal.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Vamos ouvir 3 pessoas do Plenário, em seguida o 
professor se manifesta.

Há quem queira fazer outra indagação? (Pausa.)
Com a palavra o Prof. Rodolfo Camargo Mancuso.
O SR. RODOLFO CAMARGO MANCUSO - Essa 

palavra também me preocupa, porque a língua também 
tem limites. De fato, dizer que a qualidade é uma coisa 
subjetiva, ou que qualidade para um não é qualidade 
para outro, é uma maneira de fazer redução de com-
plexidade e de esvaziar a discussão, levando a coisa, 
talvez, para a história do “gosto não se discute”. Na 
verdade, não é disso que se trata.

Muitos dizem que a Constituição estabeleceu con-
ceito vago e indeterminado no art. 221. A todo momento 
temos de lidar com conceito vago e indeterminado; não 
há como sair disso no campo do Direito. Isso é normal 
em ciência jurídica. Não é tudo que pode ser tipificado, 
não é tudo que cai na esfera do Direito Penal, do Direito 
Tributário, que são áreas do Direito que trabalham em 
cima de tipos fechados. Volta e meia existe a neces-
sidade de se deixar conceito vago e indeterminado, 
até para que o texto legal tenha mais durabilidade. É 
uma técnica para que o texto legal tenha durabilidade, 
porque, se o tempo vai passando e faço um texto fe-
chado, logo ele fica defasado. Então, o conceito vago 
e indeterminado é também importante.

Lembraria até que a Constituição Federal, quan-
do trata de ação civil pública, abre espaço para outros 
interesses difusos e coletivos. Que outros interesses 
difusos e coletivos? Por que o art. 129, inciso III, da 
Constituição, usou expressão aberta? Foi de propósito. 
Por quê? Porque, em 1988, os interesses difusos e co-
letivos eram, em número, menos identificados do que 
hoje. Eles eram, digamos assim, menos conhecidos 
do que são hoje. Imaginem se a Constituição tivesse 

enumerado os interesses difusos e coletivos! Teria sido 
pior. Isso porque, depois, apareceriam outros que fi-
cariam de fora. Então, conceito vago e indeterminado 
não é falha da lei; é técnica legislativa, e é muito im-
portante. Com o passar do tempo, se o texto ficar mui-
to defasado, pode-se eliminá-lo, não é verdade? Caso 
típico, recentemente, ocorreu com o crime de rapto. O 
Código Penal tem 60 anos. O texto dizia “raptar mulher 
honesta”. Naquele tempo isso fazia sentido; o conceito 
é aberto. Hoje ficaria ridículo! Então tira-se, e não tem 
problema algum. Não é falha da técnica legislativa – às 
vezes é importante colocar isso.

No tocante à judicialização, muitos acham até 
que política pública não tem como ser judicializada ou 
dar certo. Será que não dá certo? Transposição do Rio 
São Francisco é política pública de recurso hídrico. Nin-
guém duvida disso. O Ministério Público está movendo 
ações – isso é de conhecimento geral. Existe no Distrito 
Federal, em Recife, em Salvador, em Belo Horizonte. 
Como não se consegue judicializar? O que não pode 
ser judicializado são atos governamentais tipicamente 
discricionários ou exclusivamente políticos. Afora isso, 
não só é possível como também o Poder Judiciário tem 
o dever de intervir e de dar o comando. 

Ninguém vai pedir ao Estado-juiz, numa ação civil 
pública, que determine a programação de domingo de 
tarde, o que deve ser passado na televisão. Isso seria 
uma coisa risível. Não é disso que se trata. Mas, diante 
de um caso concreto, é plenamente possível que se 
coloque numa ação, como causa de pedir, o descum-
primento de textos cogentes, impositivos e de eficácia 
plena que existem na Constituição. E , como pedido, 
deve ser colocado um comando de natureza inibitória, 
mas, quem sabe, temperado com determinado tempo 
de adaptação. Ou seja, dar-se-ia algum tempo para 
que o dono da televisão, para que o programador se 
adaptasse aos comandos constantes da Constituição 
Federal, a fim de evitar algo de maior impacto, diga-
mos. Essa seria uma idéia.

Outra idéia que pode funcionar nesse campo 
– acredito no próprio instituto – é o ajustamento de 
conduta, o termo de ajustamento de conduta que, en-
volvendo as partes interessadas, pudesse resolver o 
caso. Acredito muito na eficácia prática do ajustamento 
de conduta, porque a ação judicial é impactante. Ao 
mesmo tempo que é impactante, ela chama a juízo as 
partes para colocar todas sob o manto da coisa julga-
da. Já o ajustamento de conduta desarma os espíritos 
já na pendência da lide. Então ele é muito importan-
te porque objeto judicializado já está demarcado. Ou 
seja, do contrário, ninguém vai escapar, porque o ob-
jeto já estará demarcado, sobre ele já estará pesan-
do a coisa julgada. A menos que antes as partes se 
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componham, através do ajustamento de conduta. Essa 
é uma excelente idéia. Acho até que, como esse tipo 
de ação, baseando-se na Constituição, está fadado a 
ser julgado procedente, o ajustamento de conduta é 
o maior estímulo a que as pessoas se recomponham. 
É o que se pode fazer. No mais, vai depender de cada 
caso concreto. A Lei Orgânica confere ao Ministério 
Público poderes para convocar as pessoas que têm 
poder de decisão. Nada dessa coisa vaga, produção, 
pauta... Ninguém sabe quem está por trás disso. Tem 
de aparecer o responsável, porque esse é que tem de 
ser chamado para um primeiro contato, um primeiro 
debate. Caso fique frustrada essa primeira tentativa, 
não vai restar outra alternativa senão judicializar a 
controvérsia. 

Tenho um estudo sobre judicialização de políti-
ca pública, mas, tratando-se de maneira geral sobre 
o assunto, meu posicionamento é esse. Na democra-
cia participativa que a Constituição instaurou inclui-se 
também a participação da coletividade pela via jurisdi-
cional. O cidadão, quando promove uma ação popular 
demonstrando para o Judiciário que uma obra pública 
foi feita sem licitação e com preço superfaturado, ele 
está, sim, participando da boa gestão da coisa públi-
ca, via Judiciário. Então, o Judiciário não está exclu-
ído desse contexto. Pelo contrário, ele também está 
sendo chamado.

Como o Poder Judiciário só responde quando pro-
vocado e no limite da provocação, porque não é uma 
instância primária, então é preciso dizer o que se quer 
dele, principalmente em termos de exeqüibilidade do 
comando, ou seja, não pedir coisas que extrapolem o 
bom senso, o limite da razoabilidade, que depois não 
tenham como ser implementadas na prática. Isso se-
ria muito ruim porque banaliza o instituto e tira a força 
do comando judicial. Portanto, isso é muito perigoso; 
se a coisa não funciona depois de judicializada, não 
existe terceira alternativa. Por isso é preciso ponderar 
bem antes de dar esse passo. Deve-se fazê-lo de ma-
neira correta. Cito como exemplo as indenizações que 
estão sendo pagas para as pessoas que se sentem 
prejudicadas pelo tempo da ditadura etc. O Ministério 
Público Federal ajuizou uma ação civil pública. Visto de 
fora o problema, pode-se questionar como o Judiciá-
rio vai poder se manifestar e resolver o caso baseado 
na lei. Mas, pelo que li da petição inicial, da ação civil 
pública do MP Federal, a causa de pedir foi baseada 
na falta de moralidade ou na ofensa à moralidade ad-
ministrativa. Se isso procede ou não, é outra coisa; é 
o mérito que o Estado-juiz vai decidir. Mas que existe 
possibilidade técnica, existe. Não podemos deixar de 
considerar que o delito de ação é abstrato e, portanto, 
independe de que a pretensão seja fundada ou infun-

dada. A gente não deve ter esse tipo de preocupação. 
Se, razoavelmente, existe um direito lesado, vulnerado 
ou ameaçado, é quanto basta para o interesse de agir. 
Se procede ou não, isto é outra coisa. É assim que de-
vemos considerar. 

Mas eu tentaria mais uma vez a instância da con-
versação, desde que estabelecida com pessoas que têm 
poder de decisão no assunto. Com dono de televisão e 
anunciante é possível se estabelecer isso. Há muitas 
pessoas se locupletando com exploração, no pior senti-
do, de rede de televisão, o que é um absurdo, porque é 
um poder concedido, permitido, autorizado e altamente 
condicionado. Este é o grande problema: altamente con-
dicionado. Não é algo solto no mercado para ser ma-
nejado por leis de mercado, de oferta e procura, pura e 
simplesmente. A exploração de televisão está longe dis-
so. O que dói dentro da gente, como cidadão, é ver que 
essas pessoas estão simplesmente ganhando dinheiro 
sem a mínima preocupação com a sociedade brasileira. 
É triste isso. O curioso é que é algo que não é tão difícil 
de se consertar. A má vontade em sentido contrário é 
que é muito grande. Essa má vontade labora a favor da 
manutenção do status quo. Muita gente quer a manu-
tenção do status quo porque está se locupletando com 
isso. É uma luta terrível! 

Quero lembrar algo que tenho para uso interno. Gos-
to muito de São Paulo, o Apóstolo. Gosto dos dois São 
Paulo: do meu Estado e do Santo. E este diz uma coisa 
interessante para fazermos na vida: sermos fortes na es-
sência, na substância, e termos também na suavidade, na 
maneira de agir. Isso retempera nossa conduta na vida. 
Vamos ver se conseguimos aplicar isso nessa luta. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - Re-
gistro a presença do Deputado Adão Pretto, do PT do Rio 
Grande do Sul, membro da Comissão, e do Vice-Presi-
dente da Comissão de Direitos Humanos, Deputado Luiz 
Couto, que estava na Comissão de Constituição e Justiça 
e, por isso, não chegou antes ao nosso seminário.

Peço que declinem nome, entidade e Estado, pois 
este seminário está sendo gravado. 

O SR. PAULINO - Sou Paulino, estudante da Fa-
culdade de Comunicação da UnB.

Prof. Mancuso, tenho 2 perguntas bem objetivas a 
fazer, cujo conteúdo, acho, deve estar também relaciona-
do ao dia-a-dia dos promotores e procuradores: de que 
maneira o Ministério Público pode ajuizar algum tipo de 
ação no que se refere à renovação de concessão de rádio 
e tevê, já que é responsabilidade do Congresso Nacional, 
segundo a Constituição, fazer esse tipo de apreciação? 
Sabemos que o Congresso não tem feito uma avaliação 
satisfatória da atuação das rádios e tevês com base no 
que está previsto na Constituição. 
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A segunda pergunta está diretamente ligada ao 
que a colega já havia abordado anteriormente: as rá-
dios comunitárias no direito à comunicação. Que tipo 
de atuação o Ministério Público pode ter para garantir 
que tratados internacionais sejam cumpridos, como o 
art. 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, 
para garantir a liberdade de expressão às comunida-
des que fazem uso das rádios comunitárias e que, 
por vezes, entram com a solicitação no Ministério das 
Comunicações, e, após 3, 4, 5 anos, não conseguem 
uma resposta, ainda mais se levarmos em conta que, 
curiosamente, a repressão a essas rádios tem aumen-
tado no Governo Lula?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Com a palavra o Sr. Eduardo Zanata.

O SR. EDUARDO ZANATA - Achei muito interes-
sante a composição do seminário, como bem lembrou 
a colega jornalista, com uma forte presença de juristas. 
E a minha primeira questão é justamente – porque não 
está claro para mim, pelo menos, que sou um jornalista 
muito desinformado a respeito dessa linguagem jurídi-
ca – sobre a diferença de uma ação civil pública e um 
termo de ajuste de conduta. Como processa o ajuste 
de conduta? É aquele caso em que a caca foi feita e 
a pessoa conserta, resolve, fica tudo bem? Como de 
fato ele funciona? Qual a diferença da ação preliminar? 
Que tipo de ações que podem resolver a questão e 
ajudar, por exemplo, a penalizar alguém responsável 
por um programa desses? 

Eu discordo do senhor quando diz que não exis-
te uma pessoa responsável. Existe, sim. Existe uma 
pessoa responsável, que se esconde diante da opinião 
pública sob linguagens empoladas, como, aliás, tam-
bém há no Judiciário. Mas há uma pessoa responsá-
vel que pode ser penalizada de alguma forma, posta 
na cadeia, se for preciso, se descumprir o que estava 
previsto para determinado horário. 

Outra questão sobre a qual gostaria de ouvir os 
seus comentários é como se interliga a ação judicial 
com a ação política? Até agora, no caso do Parlamen-
to, vê-se – o senhor mesmo lembrou – que falta ação 
política. Não são só os Parlamentares, mas também 
os movimentos sociais. O movimento que o Deputado 
Orlando Fantazzini vem encabeçando é muito interes-
sante, porque ataca direto a questão do financiamento 
dos programas, ataca o bolso de quem está se locuple-
tando com a baixaria. Mas, pergunto, como isso pode 
ser articulado mais diretamente com a ação da Justi-
ça, já que hoje temos aqui a presença de movimento, 
Parlamento e pessoas da área jurídica?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Há mais alguém para essa rodada ? (Pausa.)

Tem a palavra o Sr. Domingos Silveira, do Minis-
tério Público Federal, do Rio Grande do Sul. 

O SR. DOMINGOS SILVEIRA - É uma alegria 
juntar o homem à lenda, porque esteja certo que o 
que o senhor tem escrito em matéria de tutela coletiva, 
a sua forma peculiar e incisiva de trabalhar processo 
e política tem sido guia, fator de entusiasmo e mo-
tivação para atuação de muita gente aqui presente. 
Então, o senhor é culpado de muita coisa.

O consenso de que o senhor fala também pode 
– e eu gostaria de ouvir sua opinião a respeito – ser 
objeto de inquérito civil público, o instrumento cons-
titucional de atuação do Ministério Público. Então, o 
primeiro aspecto que eu gostaria que o senhor enfo-
casse seria esse.

O segundo, um pouco na linha da primeira pes-
soa que interveio nessa série, é que, com relação à 
concessão, está certo: há um expediente de renova-
ção previsto para não acontecer, até porque são três 
quintos de cada Casa do Congresso Nacional para 
evitar que se renove a concessão. Mas o que também 
me pergunto é se é possível, por meio da ação civil 
pública, buscar anulação, portanto o desfazimento da 
concessão outorgada pela sua má utilização, porque, 
aí, há outra figura distinta daquela prevista na renova-
ção e no controle parlamentar das concessões.

Em terceiro lugar, insisto na pergunta do Sérgio: 
afinal de contas, veiculada a baixaria, não se con-
seguindo inibi-la em tempo próprio, é possível ação 
para buscar indenização por dano moral coletivo na 
ação civil pública?

O SR. RODOLFO CAMARGO MANCUSO - As 
perguntas são um pouco vastas, mas não vou es-
quecer. 

Realmente, a pedra de toque é a vontade políti-
ca, não adianta minimizarmos esse aspecto, porque 
é uma realidade. Tudo que queremos alterar e que 
tenha grande repercussão na sociedade, sem vonta-
de política é impossível. A norma vai até certo ponto; 
depois, é preciso implementar.

Exemplo: reforma agrária. Falta texto? Não, todos 
os textos estão aí. Quando ela vai ser implementada? 
Aí entra a tal da vontade política, e assim por diante. 
Não tem como ser diferente. O Direito é instrumento 
de que o poder político se vale, é o parâmetro, é o 
balizamento para que se evitem arbitrariedades.

Vejam que dispomos de Código Penal, de leis 
penais extravagantes, mas a superlotação dos pre-
sídios o Direito Penal não tem como resolver, porque 
entram problemas orçamentários, metas governamen-
tais etc. Às vezes, existe expectativa muito grande em 
cima da norma jurídica.
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O Prof. Comparato tem estudo maravilhoso so-
bre o tema, e ele diz: “O Brasil virou uma nomocracia”. 
Nomos, norma. Aqui é assim: apareceu um problema 
tome norma e mais norma. É a floresta normativa.

Ao invés, o que ele propõe, seria melhor, dese-
jável: a teleocracia, que seria o estabelecimento de 
programas exeqüíveis, implemento de condutas, de 
atuações do Governo para resolver o caso.

Com a devida vênia, não resisto neste momen-
to a fazer menção à Emenda Constitucional nº 45, 
que acrescentou ao largo rol dos Direitos e Garantias 
Individuais mais um lá na ponta: o direito à razoável 
duração do processo. E se não durar... Nem está no 
conceito indeterminado, que de fato é, e o Direito lida 
muito com isso. E quem vai estabelecer isso? O que 
acontece se não durar?

O exemplo é bem claro. Ao excessivo acúmu-
lo de processos, respondeu-se com norma. Agora, o 
que se poderia fazer? Vamos ver o que está na causa 
do acúmulo excessivo de processos. Vamos fazer um 
diagnóstico, vamos levantar os números, vamos iden-
tificar as causas. E vamos atacá-las, para obtermos 
resultados. Se só cuidarmos da febre do doente, ele 
vai morrer porque não lidamos com a causa da doen-
ça. Esse é o grande problema.

Lidamos com a baixaria na televisão, sabemos 
quem está se locupletando, quem está levando vanta-
gem indevida. Todo mundo percebe. Agora, precisamos 
atacar a causa.

Foi mencionado que a Constituição prevê o con-
curso do Poder Legislativo para cassar. Aí já seria medi-
da extrema. Estamos bem no começo. Vamos tentar ver 
o que é possível fazer em termos de conversação.

Foi apresentado o problema do ajustamento de 
conduta. Muitos não sabemos, mas não só na lei da 
ação civil pública – por exemplo, também na Lei Anti-
truste, que regula o funcionamento do CADE – existe 
ajustamento de conduta. Por quê? Porque o assunto 
– concorrência desleal, formação de cartel, de truste 
– favorece que se tente, em primeiro lugar, solução 
negociada antes que venha o peso da sentença ju-
dicial.

O inquérito civil é o meio por excelência para se 
tentar o ajustamento de conduta. É perfeitamente pos-
sível que o Ministério Público abra inquérito civil e tome 
depoimento das pessoas, principalmente em relação 
a esses programas notoriamente chocantes.

Quando se fala em baixaria, o que se entende? 
Na baixaria, entra violência absurda e o apelo exces-
sivo à sexualidade, inclusive com desrespeito a horário 
e a faixa etária. Quem não sabe, no Brasil, qual a re-
ceita para novela dar certo? É fácil. Tem de se colocar 
uns personagens que concentrem manifestações de 

mau-caratismo, depois coloca-se bastante sexualidade 
gratuita, inclusive a situação curiosa que as pessoas 
praticamente não trabalham. Os senhores devem ter 
notado que, nas novelas, as coisas se passam na 
sala-de-estar. Ninguém se levanta de manhã, vai para 
o trabalho e volta de noite. Por quê? Para, subliminar-
mente, passar à sociedade a idéia de que trabalho 
não vale a pena. Todos os personagens dessas nove-
las sobrevivem; não se escuta falar em quem trabalha 
e traz dinheiro para casa. Não! As pessoas comem, 
vão a entretenimentos, viajam e não aparece a fonte 
do dinheiro. É só namoro, gravidez precoce, ou seja, a 
banalização da crônica diária da vida brasileira.

E a quem serve isso? Alguém descobriu que isso 
dá Ibope. Então, como não se cumprem os parâmetros 
estabelecidos na Constituição Federal, é ótimo para 
muita gente. Agora, reverter essa situação é muito di-
fícil; vamos tentar ver o que se consegue.

A idéia apresentada, do ajustamento de condu-
ta, é um começo perfeitamente possível. Se não me 
engano, o Ministério Público de São Paulo tentou em 
relação a um desses programas de auditório. Como 
eu não sou da instituição, não sei dizer, na seqüência, 
a que ponto se chegou, mas uma coisa muito impor-
tante seria, sim, levar ao conhecimento da população 
brasileira os textos que regem o assunto.

As pessoas devem achar que a televisão é uma 
espécie de terra de ninguém, de terra arrasada, sem 
lei nem rei, onde se faz o que bem se entende para 
ganhar dinheiro, pura e simplesmente. A mercancia 
aberta, incondicionada e irrestrita. É essa a mensagem 
que vai sendo passada, e as pessoas acreditam que 
deve ser isso mesmo.

Discussão objetiva e efetiva sem informação não 
existe. É verdade que informação é poder, e é mesmo. 
Então, é preciso passar esse poder para as pessoas, 
e isso só pode ser feito com informação.

Os Srs. Deputados e suas assessorias poderiam 
elaborar  uma cartilha, e uma idéia seria se colocar, 
se fosse o caso de uma ação, ou de um ajustamento 
de conduta, a obrigatoriedade de a televisão, antes 
de apresentar o programa, dizer que ele atende a tais 
princípios estabelecidos na Constituição Federal, a clas-
sificação é “x”, o horário é “y”, é recomendável, não é 
recomendável. E isso nada tem a ver com censura; tem 
a ver com controle prévio que a própria Constituição 
estabelece. Não existem direitos absolutos. Nenhum 
direito é absoluto, nem o de propriedade. 

Então, se alguém recebeu a concessão ou a 
permissão, o direito de explorar aquela atividade não 
é absoluto. Ele é condicionado. Já os romanos, os sá-
bios romanos, diziam algo interessante: que onde está 
a vantagem está o encargo. Não existe na sociedade 
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algo que só seja vantagem. Onde está o bônus está o 
ônus. Não há como sair disso. Tudo tem que ter uma 
explicação, tem que ter uma causa. Se pessoas es-
tão se locupletando com isso, tem que haver a con-
traprestação correspondente. Quem é o destinatário 
dessa contraprestação? É a sociedade brasileira, os 
tais dos telespectadores.

Outro dia ouvi uma professora da USP – ela tem 
um trabalho a respeito da televisão – dizer que não 
é verdade que o povo só gosta de bobagens. Como 
não é ofertada coisa melhor, como saber? Esse ar-
gumento é uma falácia. Se fosse ofertada coisa me-
lhor... Teríamos de ter um parâmetro para fazer a 
avaliação. Enquanto ficarmos no mundo do quanto 
pior melhor, não encontraremos uma saída. E o pior 
é que se está notando uma tendência que se está 
exacerbando. Por falta de resistência eficaz, ela vem 
aumentando. Vai chegar uma hora em que ela pode 
fugir completamente do controle. Está muito perto de 
escapar totalmente. 

Portanto, o primeiro passo seria informar a so-
ciedade de coisas que, com certeza, ela não sabe, 
de elementos e subsídios que ela não tem. Temos 
de deixar as pessoas refletir. Com certeza, informa-
da, a sociedade brasileira vai pensar duas vezes an-
tes de ligar em determinado canal, e – quem sabe? 
– conseguiremos passar uma massa crítica para os 
telespectadores. Essa idéia está longe de ser uma 
camisa-de-força, nada de arbitrariedades. Não, mas 
temos de, pelo menos, passar elementos para que as 
pessoas possam formar uma massa crítica esponta-
neamente e fazer suas escolhas.

Agora, se se ofertar 5 coisas ruins, qualquer 
uma que for escolhida será ruim. Esse é o ponto. 
Não é verdade?

Não sei se deixei escapar alguma questão, mas 
era isso.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Alguém ainda deseja fazer mais alguma pergunta? 
(Pausa.) 

O SR. FERNANDO PAULINO - Eu havia per-
guntado sobre as rádios comunitárias e o Ministério 
Público, o que seria recomendável para garantir a li-
berdade de expressão, na medida em que o Ministério 
das Comunicações não tem dado conta das solicita-
ções. E havia perguntado também, com referência à 
renovação das concessões de rádio e tevê, se, diante 
do fato de a Câmara simplesmente chegar e aprovar, 
às vezes, até ad referendum, haveria a possibilida-
de de o Ministério Público Federal ou Estadual atuar 
nesse sentido.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Prof. Rodolfo Mancuso, o senhor pode responder.

O SR. RODOLFO CAMARGO MANCUSO - Como 
disse no início, sabem os senhores que as condutas 
inconstitucionais não são apenas as comissivas. Tam-
bém existem as condutas omissivas. Eu posso praticar 
uma inconstitucionalidade por omissão. Se não cum-
pro o que está determinado, também estou praticando 
uma conduta inconstitucional. A própria Constituição 
prevê inconstitucionalidades por omissão. Essa seria 
uma hipótese.

Outra hipótese que até já me ocorreu teria a ver 
com o mandado de injunção, porque, conforme esta-
belece o art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, 
esse mandado é viável sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos 
e liberdades constitucionais e das prerrogativas ineren-
tes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

De repente, poderíamos explorar essa possibili-
dade, ou seja, o órgão a quem cabe o controle dessa 
comunicação social ou bem não está atuando, ou está 
– digamos assim – adotando conduta que não está sen-
do eficaz. Na verdade, o mandado de injunção serve 
para diminuir a distância entre a previsão da norma e 
a eficácia prática. Essa é a idéia do mandado de in-
junção. Na verdade, uma possibilidade.

Acho também que o problema estaria menos 
no tecnicismo processual e mais na vontade política 
de fazer os textos atualmente existentes atuarem nas 
instâncias primárias. Sinceramente, é o que eu acho 
que devemos fazer para esgotar isso.

A Constituição Federal tem um dispositivo inte-
ressante a respeito desse esgotamento prévio na ins-
tância primária. O art. 217 da Constituição diz que os 
conflitos desportivos devem ser esgotados, primeiro, 
nas instâncias desportivas; só depois vão para o Poder 
Judiciário, se for o caso. Foi muito sábio o Constituinte. 
Por quê? Porque no calor da paixão clubística, o tempo 
que se vai gastar nos tribunais da justiça desportiva 
deve ser suficiente para que os ânimos fiquem amai-
nados e a coisa se resolva por ali, sem necessidade 
de ir ao Judiciário. Nesse caso, o próprio Constituinte 
mostrou como é importante o esgotamento da instân-
cia primária. Acho que esse procedimento deve ser 
utilizado em outros casos. 

Vejam, por exemplo, na questão ambiental, a 
importância das audiências públicas. Por quê? Como 
é que o Governo vai estabelecer uma política pública 
de recurso hídrico sem ouvir as populações direta-
mente interessadas e concernentes à conduta ou ao 
empreendimento projetado? Não tem sentido. Como o 
destinatário da conduta ou da obra pode deixar de ser 
ouvido numa democracia em que o próprio Constituinte 
quis que fosse participativa? Não tem lógica. 
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É a mesma coisa aqui. Política cultural que envolve 
a Constituição conclama a participação da coletividade. 
No fundo mesmo, estamos falando de cultura nacio-
nal através dessa mídia fantástica que é a televisão. 
Ela tem uma força incrível. Lembro, a propósito, o tex-
to muito importante do art. 216, § 1º, da Constituição 
Federal, que diz o seguinte:

Art. 216. .................................................
....... ...................................................... ..........

§ 1º. O poder público, com a colaboração da co-
munidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultu-
ral brasileiro...

Então, vejam aqui, a democracia participativa: “O 
poder público, com a colaboração da comunidade...” 
Por que o Constituinte colocou isso? Porque ele sabe 
que, na verdade, o Poder Público isolado, quando lida 
com esses assuntos de espectro muito aberto, muito 
largo, não consegue dele dar conta, se não houver a 
colaboração da comunidade envolvida. É uma ilusão 
imaginar que o Poder constituído vai resolver tudo 
com norma. Nós caímos outra vez naquele problema 
da “nomocracia”, que não leva a nada. 

Outro dia, eu elaborava um texto sobre meio am-
biente e encontrei um autor que disse uma coisa mui-
to preocupante: “A degradação ambiental, no Brasil, 
aumenta na razão direta que aumentam os textos que 
tratam de meio ambiente”. É algo para realmente se 
pensar. Quanto mais se normatiza o meio ambiente, 
mais árvores são cortadas. Então, estamos falando do 
quê? Isso se faz lembrar até de uma história em qua-
drinho. Era um desenho a respeito do meio ambiente. 
Havia uma floresta que ia só até a metade, a outra 
metade os troncos eram cortados rasos. Então, uma 
pessoa olhou e disse: “Agora eu sei porque chamam 
de meio ambiente, é só a metade”. 

Eu tenho grandes desconfianças em relação a 
tentativas de resolver problemas por decreto. Há um 
filósofo que fez uma consideração interessante: “Muitas 
vezes, vemos a sociedade mudar a lei. Agora, lei que 
mudou a sociedade nunca se fez nenhuma, não existe 
essa via contrária”. É interessante considerarmos isso. 
O Direito, na verdade, é uma experiência viva e a nor-
ma é uma parte do Direito. O Direito não é reduzido à 
norma. Ele abrange muita coisa, inclusive costumes. 
O próprio conceito de ordem pública, a boa gestão da 
coisa pública, tudo isso está dentro do Direito. Não 
adianta querer reduzir o Direito à norma, porque não 
funciona, ele não foi feito para isso.

Então, existem medidas judiciais que podem ser 
tomadas: o mandado de injunção, a ação civil pública, 
o inquérito civil, e no bojo dele, eventualmente, a cele-
bração de um ajustamento de conduta, que, pela lei,  
tem força de título executivo. Essa é a grande vantagem 

do ajustamento de conduta: descumprido, ele permite 
sua execução imediata. Hoje, consegue-se muita coisa, 
na parte ambiental, mais com o ajustamento de conduta 
do que com o comando de mérito que venha no final, 
depois de muitos anos, quando transitar em julgado a 
decisão. O momento é de privilegiar o resultado. Esta-
mos vivendo um momento de velocidade na sociedade. 
Por isso, temos de dar prioridade às condutas, às técni-
cas que possam resultar no que se está buscando, de 
maneira mais simples, direta e rápida.

Tenho certa reserva quanto ao fetiche da judicia-
lização. Esse deve ser deixado como última alternativa. 
Aliás, a idéia é essa mesma. Os advogados antigos, 
quando faziam as petições iniciais, colocavam alguma 
coisa assim: “Sr. Juiz, esgotados os meios suasórios...”. 
Não precisa dizer isso, porque, efetivamente, se a pes-
soa está recorrendo à Justiça, é porque os meios sua-
sórios não deram certo. Mas de todo modo eles faziam 
consignar que, debalde a solução amigável, consensual 
da controvérsia, está recorrendo ao Judiciário. Mas a 
idéia do Judiciário é essa mesma: que ele venha, como 
o xerife, depois da briga e não antes dela. Não havendo 
como fazer a composição, vamos recorrer à intervenção 
judicial como última alternativa. A idéia maior é essa. 

Quero até citar um acórdão do Tribunal de Justi-
ça, porque achei bem interessante esse negócio do fe-
tichismo do acesso à Justiça. O art. 5º da Constituição 
diz que nenhuma lesão ou ameaça pode ser subtraída 
à apreciação do Judiciário. Isso cria, a meu ver, um ex-
cesso de expectativa com relação à intervenção judicial, 
que, depois, o Judiciário não consegue atender. É isso 
que está na base do desencanto social com a Justiça. 
Aquela história: vá procurar os seus direitos. Sim, todo 
mundo procura seus direitos. Depois o que acontece? 
Só em São Paulo, para se distribuir uma apelação, leva 
quase 4 anos. Quer dizer, quando sai a decisão lá no fim, 
às vezes não há nem mais interesse em face do tempo 
que passou. A experiência do Direito é muito relacionada 
ao tempo. Os criminalistas sabem disso. Eles adoram 
lidar com o tempo, pois sabem que tempo que passa é 
verdade que foge. Quanto mais leva tempo, mais favo-
rece o lado deles. Portanto, hoje, não podemos brincar 
com o tempo. Estamos vivendo um tempo de velocida-
de. Temos que atentar para isso. Por isso, eu deixaria a 
solução judicial como última alternativa. 

Insisto, mais uma vez, na necessidade de infor-
mação à população. Vamos permitir à população to-
mar conhecimento dos seus direitos, estabelecidos 
na Constituição. O endereço desses textos é a própria 
população. Não há outro endereço. Simplesmente não 
existe informação. E, sem informação, não existe poder 
de agir concreto ou, pelo menos, eficaz. 
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O Deputado, como representante eleito, tem man-
dato popular. O juiz não tem mandato popular, mas 
quem o tem vive esse corpo a corpo natural com a 
população. Por isso, a Câmara tem todas as condições 
de fazer essa cartilha, de chamar para conversação 
os donos de televisão e dizer: “Os senhores vão in-
formar à população, antes de cada programa, o que 
será apresentado, a pauta, a faixa etária indicada, 
etc”. Isso não é censura, isso é controle. Isso é um 
fato importante. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Indago se há mais alguma pergunta ao Prof. Rodolfo 
Mancuso. (Pausa.)

Não havendo mais perguntas, agradeço a S.Sa. 
ter atendido ao convite da comissão. Com certeza, 
esta tarde foi importantíssima para o debate que es-
tamos fazendo.

Em seguida, vamos assistir a um filme de 10 mi-
nutos, produzido pelo Ministério Público de Pernam-
buco. Posteriormente, concederei a palavra para as 
pessoas de Pernambuco aqui presentes que queiram 
fazer alguma consideração sobre o vídeo e seus re-
sultados.

Solicito a exibição do vídeo.
Antes, porém, o Sr. Weskri quer fazer uso da 

palavra.
O SR. WESKRI - Boa tarde.
O Ministério Público de Pernambuco monitorou, 

ao longo de um mês, alguns dos programas que in-
titulamos Os Piores dos Piores. Em parceria com a 
sociedade civil organizada, demos o vídeo para uma 
entidade integrante do Fórum Pernambucano de Co-
municação – Fopecom para estadualizar a campanha 
Quem financia a baixaria é contra a cidadania.

Hoje, em Pernambuco, há o Fopecom, fruto da 
iniciativa do Ministério Público de articular as entidades 
que já tinham experiência na área de comunicação, 
mas que estavam muito atomizadas. Então, nosso pa-
pel foi reunir essas entidades e ajudá-las no processo 
de formação do Fopecom, que hoje, afortunadamente, 
anda com suas próprias pernas. O Ministério Público 
Estadual não mais integra o Fórum, apenas apóia 
suas ações.

(Exibição de vídeo.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Depois de assistirmos a esse vídeo, entendemos que 
o nome faz exatamente justiça ao vídeo. Não pode 
haver coisa pior.

Vamos encerrar as atividades deste seminário 
no dia de hoje.

Lembro aos presentes que o seminário retorna 
amanhã, às 9h, com o painel O olhar crítico sobre a 
qualidade da programação televisiva. 

Os debatedores serão: Eugênio Bucci, Presi-
dente da Radiobrás; Prof. Murilo Ramos, do Depar-
tamento de Jornalismo da UnB; Heloísa Buarque de 
Almeida, antropóloga e pesquisadora da Unicamp; 
Edgar Rebouças, jornalista e professor de Comu-
nicação da Universidade Federal do Espírito Santo; 
José Eduardo Elias Romão, Diretor do Departamento 
de Justiça, Classificação, Títulos e Classificação do 
Ministério da Justiça.

Depois do debate, haverá um intervalo. À tarde, 
às 14h, o seminário retorna com o segundo painel E 
daí... o que fazer?, que discutirá os instrumentos jurí-
dicos sociais de controle da programação televisiva. 

Os debatedores serão: Deputado Orlando Fan-
tazzini, Coordenador da Campanha Quem Financia a 
Baixaria é contra a Cidadania; Dr. Fernando Martins, 
Procurador da República em Minas Gerais; Dr. Sér-
gio Suiama, Procurador da República em São Paulo; 
Prof. Ricardo Balestreri, do Comitê de Educação para 
os Direitos Humanos.

Em seguida, vamos proceder ao encerramento 
do seminário.

Reitero agradecimentos ao Prof. Rodolfo Ca-
margo Mancuso pelo atendimento ao nosso convite. 
Sua contribuição foi excelente.

Agradecemos a todos que participaram deste 
seminário.

Estão suspensos os trabalhos deste seminário 
até amanhã, às 9h.

SEMINÁRIO - CONTROLE SOCIAL  
DA PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA.  

1º PAINEL: OLHAR CRÍTICO SOBRE  
A QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA.

DATA: 27-4-05

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - Es-
tamos reabrindo o Seminário Controle Social da Pro-
gramação Televisiva, uma realização da Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara Federal e do Ministério 
Público Federal. 

Ao retomar os trabalhos, informo aos presentes 
que esta Casa hoje perde um dos seus membros, ví-
tima de uma doença que vem de bastante tempo: o 
Deputado Paulo Kobayashi, do PSDB de São Paulo. 
Particularmente, tive oportunidade de trabalhar com 
S.Exa. na CPMI do Banestado. Fizemos diversas 
diligências juntos no Estado de São Paulo. Aprendi 
a respeitar a postura do Deputado e seu comporta-
mento no trabalho parlamentar. Independentemente 
das divergências partidárias e ideológicas, era uma 
pessoa que todos respeitavam. Tínhamos admiração 
pelo seu trabalho. 
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É praxe na Casa a suspensão dos trabalhos 
quando do falecimento de um dos seus membros. De-
cidimos que vamos manter o seminário em função do 
deslocamento de diversas pessoas de vários pontos 
do País para dele participar. Não podemos, contudo, 
deixar de prestar nossa homenagem ao Deputado Pau-
lo Kobayashi. Solicito, portanto, um minuto de silêncio 
com todos os presente de pé. (Pausa.)

(É feito um minuto de silêncio.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Gostaríamos de fazer uma saudação especial aos 
estudantes do IESB que hoje estão participando deste 
seminário. Tivemos um pequeno atraso no início dos 
trabalhos porque uma das nossas convidadas, a Sra. 
Heloísa Buarque, teve problemas com seu vôo. Aliás, 
acabou de chegar. Bem-vinda!

Convido para compor a Mesa o Sr. Eugênio Buc-
ci, Presidente da Radiobrás; o Prof. Murilo Ramos, do 
Departamento de Jornalismo da UnB; a Sra. Heloísa 
Buarque de Almeida, antropóloga e pesquisadora da 
Unicamp; o Sr. José Edgard Rebouças, jornalista e 
professor de Comunicação da Universidade Federal do 
Espírito Santo; o Sr. José Eduardo Elias Romão, Dire-
tor do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos 
e Qualificação do Ministério da Justiça.

Registro a presença do Deputado Orlando Fan-
tazzini, Coordenador da campanha Quem Financia 
a Baixaria é Contra a Cidadania e uma das pessoas 
que propôs, provocou e organizou este seminário. 
Daqui a pouco S.Exa. vai substituir-me na condução 
dos trabalhos. 

Fiz o sorteio da ordem de fala dos expositores. 
Em primeiro lugar, vamos ouvir o Sr. José Edgard Re-
bouças; a seguir, o Prof. Murilo Ramos, o Sr. Eugênio 
Bucci e a Sra. Heloísa Buarque de Almeida.

Com a palavra o jornalista e professor de Co-
municação da Universidade Federal do meu Estado, 
Espírito Santo, Prof. José Edgard Rebouças.

O SR. JOSÉ EDGARD REBOUÇAS - Bom dia 
a todos. Vou usar PowerPoint na minha apresentação, 
a fim de ilustrá-la melhor. Antes, porém, gostaria de 
fazer um esclarecimento: não sou professor da Univer-
sidade Federal do Espírito Santo, mas das Faculdades 
Associadas do Espírito Santo – FAESA –, instituição 
privada. Infelizmente, a Universidade Federal do Espí-
rito Santo não tem tido muito espaço para a pesquisa, 
como tem ocorrido com várias universidades. Então, 
encontrei um espaço para continuar pesquisando numa 
universidade privada. Felizmente ainda dá para fazer 
isso em alguns lugares.

O estudo que vou apresentar aos senhores foi 
uma provocação que nasceu dentro da campanha 
Quem Financia Baixaria é Contra a Cidadania, da 

qual faço parte há um ano e pouco. A provocação era 
pensarmos uma regulamentação para publicidade de 
produtos ou programas infantis para crianças e ado-
lescentes. 

O que vou apresentar para os senhores é um 
pouco do que vem a ser essa pesquisa. Nela vamos 
mostrar o que existe de estudo, no Brasil e no exterior, 
sobre os efeitos da publicidade em crianças e adoles-
centes e o que existe de regulamentação nessa área 
em outros países, para termos um referencial e não 
simplesmente propormos uma regulamentação para 
o Brasil, uma proibição, o que quer que seja antes de 
termos o referencial de outros lugares. 

O título da minha exposição é: O estado da arte 
da regulamentação internacional e o estudos dos efei-
tos da publicidade em crianças e adolescentes.

Um dos objetivos seria mapear o que existe de 
referencial sobre regulamentação e estudos, subsidiar 
os legisladores para uma possível regulamentação a 
respeito do tema e buscar fundamentação de estudos 
realizados por pesquisadores e especialistas, princi-
palmente do Brasil, sobre esse tema. 

A justificativa é a necessidade de criação de po-
líticas públicas mais claras, voltadas efetivamente para 
o interesse público. Historicamente, na área específi-
ca de televisão, as regulamentações são mais volta-
das para o interesse privado. Há necessidade de uma 
fundamentação mais contextualizada para evitarmos 
eventos futuros numa possível regulamentação. 

A metodologia que utilizei é a do estudo de ca-
sos comparativos. Na verdade, esse trabalho está em 
processo, ainda não está concluído, mas já tenho um 
grande panorama. Utilizei também o estado da arte, 
com estudos, livros, revistas, papers, bancos de da-
dos, bibliotecas virtuais nas áreas de comunicação, 
educação, psicologia, direito, medicina e nutrição. Há 
pesquisadores em todas essas áreas estudando o 
assunto. Encontrei, esta semana, um pessoal da área 
de odontologia que fez um estudo muito grande sobre 
publicidade de pasta de dente, como isso afeta ou não 
o uso de pasta de dente por crianças. É uma coisa que 
merece ser observada no nosso estudo.

Estudei as regulamentações internacionais, leis, 
diretivas, códigos de normas de governos, legislado-
res, reguladores, auto-instâncias reguladoras, ins-
tâncias auto-reguladoras e como a sociedade civil se 
manifesta.

Comecei pela Comunidade Européia, que tem 
uma diretiva com base num estudo muito grande feito 
em vários países, que se chama: Televisão sem Fron-
teiras. A única parte que fala em publicidade específica 
é o art. 16, que pode ser para criança e se refere aos 
prejuízos morais e físicos aos menores. Deve haver 
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essa preocupação. Não se deve incitar os menores a 
comprar um produto, explorando a sua inexperiência de 
criança, e não se deve incitar os menores a insistir com 
os pais para comprar um produto ou serviço.

O item “b” surge em várias regulamentações. Existe 
nos estudos um nome para isso: o nag f actor, fator de 
encheção de paciência, aquilo que as crianças fazem 
para que os pais comprem determinado produto. Esse 
tipo de comercial que incentiva a criança a pedir ao pai 
ou a outra pessoa que compre determinado produto 
é interditado em vários países. Sobre isso darei mais 
exemplos adiante.

Fui primeiro buscar na Europa o que já existe es-
pecificamente, além dessa grande regulamentação.

Na Bélgica, por exemplo, é proibido qualquer tipo 
de publicidade para crianças nas regiões flamengas. A 
Bélgica tem uma região francesa e uma deutsh, que fala 
holandês. Então, na região flamenga não pode haver 
publicidade; na francesa, sim. 

Na Dinamarca, durante os programas é proibido 
qualquer tipo de publicidade imediatamente antes e 
depois dos programas. 

Na Grécia, é proibida qualquer publicidade de brin-
quedos até as 10 horas da noite, sendo que brinquedos 
específicos de armas e guerras em horário nenhum.

Na Irlanda, é proibida qualquer publicidade durante 
os programas infantis na TV aberta. 

Na Itália, é proibido esse tipo de comercial durante 
desenhos animados. 

Segundo os estudos, crianças de até 5 anos de 
idade não conseguem identificar a diferença da pu-
blicidade e do programa específico. Conseguem até 
identificar, é verdade, se é ficção ou realidade, mas 
não conseguem identificar que é um comercial. Então, 
quando aparece o programa da Xuxa e, imediatamen-
te após ele, começa um comercial da Xuxa vendendo 
sapatinho, a criança continua achando que aquilo faz 
parte do programa da Xuxa, da brincadeira, e tal, não 
vê aquilo como um comercial.

Na Noruega, é proibida a publicidade de serviços 
direcionados a crianças menores de 12 anos. Durante 
programas infantis não pode haver publicidade. E não 
pode ocupar mais do que 15% do tempo da programa-
ção de publicidade. 

Na Suécia, que tem uma regulamentação mais an-
tiga nesse setor – desde 1991 –, é proibido qualquer pu-
blicidade durante programas infantis. É proibido oferecer 
qualquer produto a crianças com menos de 12 anos. Na 
Suécia existia essa prática como auto-regulamentação 
desde 1991. A partir de 1996, virou lei. Não precisaria 
nem ter virado lei porque as empresas já cumpriam isso, 
mas acabou havendo a regulamentação.

Na Inglaterra, há uma especificidade maior, que 
achei interessante trazer para os senhores. Lá ninguém 
pode usar brinquedos como mascotes para publicidade 
de alimentos, nenhum tipo de mascote – bonequinho, 
desenho –, nada que incite a criança a querer com-
prar. São também proibidos comerciais com desenhos 
animados que mostrem junk food, besteiras como 
biscoitos, balas etc. Então, nenhum desenho animado 
que tenha um personagem das Powerpuff Girls  , as 
Superpoderosas, comendo um sanduíche pode pas-
sar, porque aquilo não é um alimento saudável. Não 
pode haver efeitos especiais, de câmera, para fazer um 
corte rápido e incentivar as crianças nessas questões 
muito técnicas. Os acessórios dos brinquedos têm de 
ser mostrados, bem como o preço, porque aquilo vai 
aumentar o preço do produto. 

Para qualquer produto caro – eles consideram 
caro um brinquedo que custe mais de 25 libras, 120 
reais – o comercial tem de mostrar o preço do produto. 
Isso para que a criança comece a aprender o que é 
uma coisa cara e que não é qualquer coisa que pode 
ser comprada. É proibido o uso de expressões: “isso 
custa apenas”, ou “somente” etc. Isso está em outras 
regulamentações também. Vemos muito isso nas pu-
blicidades no Brasil. Se o produto for de uso manual, 
ele não pode ser mostrado andando sozinho.

Houve uma época, no Brasil, que um comercial 
da Barbie mostrava a boneca brincando, andando, 
pulando. Se a criança não fizer isso com a Barbie a 
boneca não vai fazer isso sozinha. O tamanho do pro-
duto tem de estar próximo de algo que a criança tenha 
como referência.

Há outro detalhe na regulamentação: não pode 
usar nem efeito de perspectiva, como colocar o produ-
to mais na frente e outra coisa mais atrás para dar a 
impressão de que ele é maior. Tem de mostrar o pro-
duto com uma criança pegando na mão, para ver que 
aquilo é uma coisa pequena ou grande.

Não podem ser mostrados efeitos de corrida, 
aquele zunzum, para dar a entender que o carrinho 
corre mais do que o outro ou alguma coisa assim. 
Não podem usar a criança como ator se fingindo de 
adulto, para dizer que ela sabe mais do que a outra 
criança. A criança tem de falar a linguagem apropriada 
para sua idade. Há crianças atores que fazem coisas 
assombrosas.

É proibida a publicidade que oferece produtos 
ou serviços para criança por telefone. Por exemplo: 
”Ligue agora, compre, mande um e-mail e consiga 
isso.” Não pode haver nenhum tipo de publicidade 
nesse sentido. 
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Não pode haver publicidade que encoraje valentia. 
Por exemplo: “Tome nescau e fique mais forte, seja o bom 
da sua escola”, coisas assim.

Na Austrália há uma regulamentação muito interes-
sante. E lá há grande participação da sociedade civil nisso. 
Nenhuma publicidade pode levar uma criança a acreditar 
que vencerá ou será superior à outra, que a pessoa que 
comprar aquele produto vai ser mais legal que outra que 
não o comprou. A criança mostrada tem que ter idade 
adequada para aquele produto. Não pode ser mais nova 
nem mais velha. O tamanho também tem de estar claro 
com as dimensões para que elas o comparem.

Prêmios e brindes. Por exemplo, passou agora a 
Páscoa, muitas crianças pediram para os pais comprarem 
certo tipo de ovo de páscoa mais pelo brinquedinho que 
vinha dentro dele do que pelo chocolate em si. Isso não 
é permitido. Pode até dizer que há um brinde, mas não 
que ele seja o atrativo do produto. “Coma no McDonald’s 
e ganhe uma Barbie.” Isso não pode. 

O que ocorre no caso da bebida alcóolica é inte-
ressante. Várias regulamentações dizem que comercial 
que incentive o consumo de bebida alcóolica não pode 
passar em programas infantis. Na Austrália há um caso 
interessante. Só pode a partir das 8 da noite, mas não 
pode haver nenhuma insinuação de bebida alcóolica ao 
longo da programação, nem como patrocínio. Por exem-
plo, Brahma Chop patrocina Fórmula I. Se passar do 
meio-dia não pode, porque a criança vai ver que uma 
cerveja patrocina algo.

No Canadá existe uma regulamentação, desde 
1991, que trabalha efetivamente com a preocupação da 
criança – mais com a criança do que com o adolescente 
–, com a efetiva participação do Governo, da instância 
reguladora e da sociedade. Quem faz a regulamentação 
é um órgão do tipo ABERT. Uma associação de radiodi-
fusores locais é que faz isso junto com os publicitários. 
É algo muito parecido com o nosso CONAR.  Só que há 
grande supervisão do Governo e da sociedade, a ponto 
de, se a emissora não cumprir determinado código, o 
Governo retira-lhe a concessão. Ou quando do momen-
to da renovação da concessão é feita uma revisão a fim 
de verificar se foram cumpridos os itens do código em 
relação à publicidade para crianças.

Então, não pode atingir o inconsciente – os publici-
tários são programados para trabalhar com o inconsciente 
e a subjetividade –; não pode haver exagero de tamanho; 
não se pode alegar que é um produto novo depois de 
um ano que ele já existe; não pode haver publicidade de 
produtos não destinados a crianças em programas infan-
tis; publicidade de medicamentos farmacêuticos, exceto 
pasta de dentes; e não se pode sugerir compra para a 
criança nem para pedir que os pais comprem.

É proibida a sugestão de compra por telefone, 
correio e outros; a exibição de comercial do mesmo 
produto em meia hora, para que não fique um condi-
cionamento do mesmo produto sendo apresentado 
– 4 minutos a cada 30 minutos de programa; não pode 
haver publicidade com bonecos, pessoas ou perso-
nagens conhecidos. Então, uma personagem como, 
por exemplo, a Xuxa, não poderia fazer um comercial 
porque ela é referência na televisão. Não se pode usar 
um bonequinho de desenho animado, não pode haver 
um desenhozinho. Um personagem, mesmo que seja 
de novela, não pode aparecer oferecendo produtos 
infantis. Também não é permitido falar que é mais ba-
rato, que custa apenas isso ou aquilo. Não podem ser 
mostradas cenas que mostrem risco para as crianças, 
imagens de fogo, por exemplo. 

Uso inadequado de produtos. 
Citei o exemplo: pega-se uma bala, joga-se para 

cima e ela cai na boca. Não é assim que se come bala. 
Então, um comercial não pode mostrar o consumo 
dessa forma, senão a criança pode jogar para cima e 
cair no olho. São vários riscos.

Os alimentos devem ser mostrados com seu 
real valor nutritivo, nunca como substituição a uma 
refeição como, por exemplo, “danoninho vale por um 
bifinho”; “coma isso e você não precisa almoçar”, algo 
desse tipo.

Na televisão pública canadense não se pode exi-
bir publicidade durante os programas infantis. Isso na 
tevê pública. A anterior era na tevê comercial. O Cana-
dá tem uma característica bem dividida. Na Província 
de Quebec, no Canadá francês, há regulamentação 
própria. É proibida qualquer publicidade destinada a 
crianças com menos de 13 anos.

No Canadá há participação da sociedade, as-
pecto que destaco como mais interessante. Nos Es-
tados Unidos há uma regulamentação branda sobre 
isso, que determina limites de publicidade: 10,5 e 12 
minutos, proibida a exibição de programas comerciais 
– seria o caso, por exemplo, de um desenho animado 
do Ronald McDonald’s e sua turma. Se passa aquele 
desenho animado em um programa, isso está inter-
ditado, porque é caracterizado como um comercial 
e não como um programa. Há uns filmes da Barbie 
– Barbie no Lago dos Cisnes, Barbie Quebra Nozes 
– até interessantes, porque mostram o Quebra Nozes 
e o Lago dos Cisnes, mas é um comercial da Barbie 
com duas horas de duração, e não um filme sobre o 
Quebra Nozes.

Não pode haver merchandising testemunhal – algo 
que existe muito na nossa televisão – para produtos 
infantis. É proibida, em 19 Estados, a publicidade de 
adoção, porque foi constatado que em vários lugares 
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havia propaganda de adoção: “Essa criança está pre-
cisando ser adotada”– e mostravam a criança. “O Lar 
das Crianças quer que vocês venham aqui para adotá-
las” – isso foi interditado também. Havia também quem 
anunciava que queria adotar: “Somos a família tal, vi-
vemos não sei onde, queremos adotar uma criança”. 
Isso também foi interditado.

No último dia 15 de abril, foi apresentado no Se-
nado um projeto de lei do Senador Ted kennedy – con-
segui trazê-lo para os senhores.

Há grande preocupação na Europa e nos Estados 
Unidos com outros fatores – não apenas com os efeitos 
do comercial sobre a violência, sobre a discriminação 
da criança –, tais como a alimentação.

A Organização Mundial da Saúde alertou que o 
problema da obesidade está afetando muitas crian-
ças, especialmente nos Estados Unidos. No Brasil 
também existe o problema. Portanto, começou a ha-
ver maior preocupação no que se refere à publicidade 
de alimentos.

O Senador Ted Kennedy apresenta essa lei de 
prevenção da obesidade infantil que sugere fazer um 
grande estudo sobre a publicidade de alimentos e ati-
vidades físicas para proibir a publicidade de alimentos 
de baixo valor nutritivo. Nas escolas, por exemplo, não 
se pode incentivar a compra desses produtos. Deve-
se incentivar que as escolas criem alimentação mais 
saudável.

No filme Super Size Me , um cara passa um mês 
comendo comida do McDonald’s. Isso mostra o que é 
a sociedade americana hoje em relação ao fast food.

Criação de mecanismos para incentivar os jovens 
a direcionarem seu tempo e não ficarem diante da tele-
visão e de outros meios por muito tempo. Em recente 
estudo mostrou-se que as crianças americanas estão 
passando 8 horas por dia diante de mídias. Há um 
detalhe interessante: ao mesmo tempo em que estão 
vendo televisão, estão na Internet, estão ao telefone, 
estão jogando, estão ouvindo música. Isso está preocu-
pando até os filósofos, porque está-se criando um ser 
humano diferente. Não sabemos o que vai acontecer 
com esse ser humano daqui a 30 anos, se ele vai ter 
inteligências múltiplas, se vai conseguir captar várias 
coisas ao mesmo tempo. Para a nossa sociedade atu-
al, de repente isso pode aparecer como uma poluição 
de informações. Portanto, temos de estudar o que isso 
vai representar no futuro. É preciso fazer com que as 
crianças, no tempo livre e nas férias, não fiquem na 
frente da televisão ou de outras mídias.

Apresento agora minhas conclusões preliminares. 
Há que haver preocupação com o interesse público, 
para controlar o consumo desmesurado por parte das 
crianças e evitar que forcem os pais ao consumo. Há 

recente pesquisa – no Brasil foi feita pesquisa parecida 
– que mostra que a criança tem 60% de influência na 
compra dos produtos da casa, tais como geladeira, fo-
gão e até carro. Por exemplo, se o pai vai comprar um 
carro, a criança tem 60% de influência na escolha do 
modelo, da cor e do que tem de ter no carro. Isso tem 
de ser levado mais em consideração.

Um novo problema que está sendo considerado 
pelos legisladores é a obesidade. Num futuro próximo 
será problema de saúde pública, com muitas pessoas 
doentes, porque a obesidade pode gerar uma série de 
doenças.

A tendência é de haver uma auto-regulamentação 
observada – participação da sociedade civil nos con-
selhos de auto-regulamentação. No Brasil há participa-
ção de anunciantes, de publicitários e emissoras. Que 
a sociedade civil, o Governo, por meio de Ministérios 
específicos da área, participem dessa discussão nos 
conselhos. E que haja sanções quando da renovação 
de concessões ou até de novas autorizações.

Essas foram algumas tendências que consegui 
identificar nessa legislação. 

Dando continuidade a esse estudo – a segunda 
parte, que são os estudos sobre os efeitos nas várias 
áreas –, faremos um cruzamento da regulamentação 
internacional com a existente no Brasil: o Estatuto do 
Menor, o Código de Auto-regulamentação da Publici-
dade e possíveis legislações que vão trabalhar nesse 
assunto.

Era o que tinha a dizer. 
Obrigado. (Palmas.) 
A SRA. PRESIDENTA ( Deputada Iriny Lopes) - 

Algum expositor utilizará o mesmo método?
O Romão me disse que ele vai utilizar o Power-

Point. Ele está sugerindo que a utilização do Power-
Point seja intercalada com a exposição do orador, para 
que não nos cansemos muito. Portanto, vamos fazer 
dessa maneira.

Com a palavra o Prof. Murilo Ramos.
O SR. MURILO RAMOS - Bom dia a todos. Faço 

meus agradecimentos pessoais, em nome da Faculda-
de de Comunicação da Universidade de Brasília, seu 
Programa de Pós-graduação, pelo convite e oportuni-
dade de estar aqui hoje para debater questão tão im-
portante e difícil.

O tema que nos coube é Olhar crítico sobre a quali-
dade da programação televisiva. Então, estamos falando 
de criticar, de algum modo, a qualidade da programação 
televisiva, tema espinhoso. Isso porque, primeiro, implica 
juízo de valor. É boa ou é ruim? Seria uma tomada de 
posição sobre a qualidade da programação da televi-
são. O que me leva, então, a pedir a compreensão dos 
senhores para fazer uma breve explicação. 
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Eu coordeno, na UnB, o Laboratório de Políticas 
de Comunicação, do Programa de Pós-graduação, e 
a crítica acadêmica. O estudo e a pesquisa que faze-
mos nesse laboratório até agora raras vezes têm tido 
preocupação específica com a questão das programa-
ções e dos conteúdos. Nossa ênfase de pesquisa de 
estudo é muito institucional, é normativa, no sentido 
estrito – constituições, leis, regulamentos, regulação 
econômica –, mas sem o olhar voltado prioritariamente 
para as questões de conteúdo, que são as questões 
que nos preocupam hoje neste seminário.

Do ponto de vista normativo sim, sempre, mas a 
preocupação com o conteúdo, normativamente, é as-
sinalada por questões e pontos de vistas morais, tal 
como implícito na idéia de baixaria. Estamos reunidos 
na Comissão que lançou importante e legítima campa-
nha. Mas o conceito de baixaria é fortemente marcado 
por um juízo moral e um juízo de valor.

Enfim, como estamos nesse momento iniciando 
novo projeto de pesquisa intitulado Bases normativas 
de um novo modelo constitucional para a comunicação 
brasileira, entendi que seria uma excelente oportuni-
dade para ampliar o conceito normativo com o qual 
estamos trabalhando, enfrentando as questões refe-
rentes aos conteúdos das programações. O projeto 
vai contemplar isso. Daí a aceitação do convite, com 
os riscos, que coloco diante dos senhores, da fala de 
um não-especialista na análise de conteúdo de pro-
gramações televisivas. Não é a questão com a qual 
tenho trabalhado sistematicamente.

Então, volto a dizer da dificuldade do tema, car-
regado de subjetividades, para manifestar minha opi-
nião sobre a programação da televisão no início dessa 
minha fala.

Entendo que a televisão – gosto muito de televisão 
– é às vezes boa, às vezes ruim. Às vezes muito boa, 
às vezes muito ruim. Eventualmente brilhante, muitas 
vezes medíocre. Mas é, não obstante, necessária so-
cial, política e culturalmente, ainda que discutível – eu 
friso do ponto de vista da organização econômica da 
sociedade. 

Quanto ao agente econômico, coloco em discus-
são sempre se ela tem de ser como ela é. Mas social, 
política e culturalmente, de fato ela é uma instituição 
central às sociedades contemporâneas, talvez a mais 
central, tanto quanto foi, na Idade Média, a Igreja Ca-
tólica. Essa é uma hipótese para nós discutirmos, ali-
ás, em momentos singulares: 40 anos da Rede Glo-
bo ontem, a Igreja Católica está em evidência, a sua 
doutrina, seus dogmas, o seu teólogo, o Papa. Pensar 
no papel que a Igreja Católica teve historicamente, 
inclusive na Idade Média, é extremamente importante 
para nós, hoje.

Então, nos termos cunhados pelo grande cientis-
ta social e político do início do século XX, Antonio Gra-
msci,  a televisão é um poderoso aparelho privado de 
hegemonia. Uso esse termo tirado dos livros, porque o 
considero importante. Aproveito para fazer um comer-
cial legítimo, acredito, de um livro lançado ontem – há 
artigo também do Prof. Edgar –, que se chama “Rede 
Globo – 40 anos de poder e hegemonia”. 

O terceiro capítulo, de minha autoria, intitula-se “A 
força de um aparelho privado de hegemonia”, no qual 
tento olhar a Globo numa perspectiva do poder de pres-
são que exerce na sociedade e na política, mas tentando 
trabalhar também conceitualmente, usando essa idéia 
de aparelho privado de hegemonia.

Recorro a outro autor – professor sempre tem de 
citar autores e livros – e recomendo a leitura de um artigo 
de um brilhante professor, falecido no ano passado, o 
sociólogo Octavio Ianni , intitulado “Príncipe Eletrônico”. 
Ele passa por Maquiavel, Gramisc, o príncipe pessoa, 
o príncipe partido e diz que o príncipe contemporâneo 
é o príncipe eletrônico, é a televisão. Isso é dito por um 
homem que teve a carreira acadêmica voltada para a 
sociologia, para a política, mas, ao final de sua vida a 
acadêmica e, infelizmente, da sua vida, ele entendeu 
que precisava olhar profundamente a televisão. Chegou 
inclusive a se aposentar da UNICAMP para mudar para 
a Escola de Comunicação e Artes da USP, para estudar 
a televisão – o Prof. Bucci sabe disso.

Recebi esse artigo dele em debate com estudantes 
no Rio de Janeiro. Ouviu falar, não me conhecia, veio 
por trás e me pediu meu endereço. Mandou em primeira 
versão, porque ele estava ao lado de um professor de 
comunicação e disse que queria que eu lesse o artigo. 
Ele me tratou com deferência, comovente para mim. 

Enfim, isso é para falar da importância que a te-
levisão tem mesmo nas sociedades contemporâneas. 
Ela é a principal fonte atual de informação jornalística, 
de informação de caráter geral, de entretenimento, de 
lazer, de fruição. É inegável que a televisão é isso e 
pode ser, às vezes, muito prazerosa, ainda que, outras 
vezes, muito triste. 

Ela é um importante elo de sociabilidade, de laço 
social. Recomendo outro livro, de que gosto muito, cha-
mado “Elogio do grande público”, de Dominique Wolton 

, pesquisador francês. Ele lança um olhar mais gene-
roso sobre a televisão, enquanto temos a tendência de 
sermos ácidos. Ele trabalha muito bem a questão do 
serviço público e a idéia de laço social.

Enfim, meu pano de fundo – pretendo, se houver 
tempo, mencionar isso – é a televisão de serviço públi-
co. Para mim, ela é uma referência obrigatória quando 
trabalhamos a questão da qualidade de programação.



46430 Terça-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2006

Antes de chegar lá, citarei algumas simples pa-
lavras sobre como é a televisão entre nós, como ela 
está organizada. Primeiro, ela é extremamente impor-
tante. Ela é comercial. Há televisões não comerciais, 
mas a televisão brasileira é essencialmente comercial. 
Ela está organizada em redes centralizadas de distri-
buição. Então, há grande centralização na distribuição. 
Ela tem uma produção extremamente verticalizada. 
O Projac, centro de produção da Globo, é um grande 
exemplo disso. Não só a Globo, mas também outras 
redes nacionais têm produção centralizada, então, não 
há descentralização de produção, o que é muito ruim. 
E ela é – isso é extremamente importante – economi-
camente muito concentrada. 

Trata-se de oligopólio natural, por força dos limi-
tes ainda antes da digitalização – não vou citar esse 
assunto. Ela é um oligopólio natural tendente à mo-
nopolização, no caso brasileiro, já que a Rede Globo 
tem, em termos econômicos, altíssimo poder signifi-
cativo de mercado. Esse é um dado fundamental para 
se entender a televisão brasileira.

Trouxe alguns dados sobre receita publicitária. 
Não vou explorá-los em grandes detalhes. O ano de 
2004 foi muito bom para a economia brasileira – os 
dados estão aí – e para o mercado publicitário, que 
cresceu e teve forte recuperação. Para se ter idéia do 
poder econômico da comunicação, foram 18,5 bilhões 
de reais movimentados pela indústria de comunicação 
no ano passado, com o incremento de 14,5%.

O que é relevante é sabermos que a tevê aberta, 
que tradicionalmente puxa o mercado publicitário para 
um ambiente de televisão comercial muito forte, ampliou 
ainda mais a sua participação nas verbas publicitárias: 
passou de 59%, em 2003, para 61%, em 2004. Quer 
dizer, é um poder econômico enorme.

Chamo aqui atenção para um caso fundamen-
tal: se ela concentra 60%, a Globo, que tem cerca de 
50% da audiência, tem entre 70 e 80% de participação 
nessa receita publicitária. E esse é um dado da econo-
mia política dos meios de comunicação do Brasil que 
é essencial para entender por que a Globo é o que é. 
E nós temos um problema. Quer dizer, aceitando o 
sistema comercial, nós temos um problema – no final 
eu vou falar mais sobre este assunto: nesse ambien-
te liberal de competição da televisão comercial, como 
resolver isso, se é que é possível resolver. Em outros 
setores se tenta. Há o Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica – CADE, há dispositivos antitruste e 
regulamentos. E aí não é nenhuma má vontade, porque 
acabamos dentro da Globo, querendo ou não.

Preparando essas notas para falar aqui, recu-
sei-me a ver o programa de 40 anos da Rede Globo, 
transmitido ontem. Eu não quis ver, até porque ela é 

muito sedutora e, de repente, eu poderia desmontar 
todo o meu raciocínio, chegar aqui e mudar comple-
tamente minha exposição. Então, eu não quis cair em 
tentação, não vi ontem o programa dos 40 anos da 
Rede Globo. 

Eu recortei também um texto do Daniel Castro 
– não tenho a data dele. Eu achei uma pesquisa in-
teressante – acho que é do ano passado –, feita pela 
Agência Target: “Cinqüenta e cinco por cento dos bra-
sileiros são viciados em TV”. A Target tem excelen-
tes trabalhos de pesquisa de mercado. Terminei uma 
pesquisa sobre rádio digital agora, que eu fiz com os 
companheiros da engenharia elétrica da UnB, e tive a 
graça de receber, via Editora Glasberg, do meu que-
rido amigo Carlos Zanata, da Pay-TV e Teletime, para 
uso acadêmico, uma tabela de dados socioeconômi-
cos da Target acoplando a situação do rádio no Brasil. 
A Target tem material excelente e fez essa pesquisa 
recente sobre atos de consumo de comunicação, em 
que o título jornalístico da Folha de S.Paulo é: ““Cin-
qüenta e cinco por cento dos brasileiros são viciados 
em TV”. O dado importante aqui é que eles fazem uma 
tipologia... E aí eu recomendo, inclusive, porque seria 
bom que a Comissão tivesse conhecimento desse es-
tudo, porque nessa pesquisa de mercado sofisticada 
da Target, os altos consumidores foram divididos em 
5 grupos: os antenados, os sonhadores, os somado-
res de opinião, os cucas frescas e os tradicionais. Eu 
não tenho essa pesquisa completa, mas ela é inte-
ressante porque mostra, acima de tudo, a importân-
cia que a televisão tem na sociedade. Então, não há 
como ignorar a sua programação e os efeitos que ela 
provoca sobre nós. 

Vou falar um pouco das estruturas básicas das 
programações. Há algumas coisas relevantes: manhãs 
e tardes é o tempo das mulheres e crianças. Quer di-
zer, os programas da Ana Maria Braga, da Xuxa, os 
desenhos, os jovens. E aí o Prof. Edgard foi muito fe-
liz porque, de fato – vou mencionar isso mais adiante 
–, a questão da criança em televisão é fundamental e 
merece mais pesquisa e mais ação normativa.

As noites são para todos nós. Aí incluem-se os 
homens. Ainda há uma sociedade machista em que, 
em tese, a mulher fica em casa de dia e o homem, 
cansado, chega em casa à noite e vai ver o noticiário, 
informar-se, saber das coisas do mundo, porque, afinal 
de contas, ele é quem, no limite, exerce o poder.

Então, há variedades, desenhos, dramaturgia in-
fantil, fofocas de celebridades – é altamente tentador 
perder-se tempo com a Sônia Abraão à tarde, num dia 
em que se está meio desavisado, para saber do trauma 
da Caroline Bittencourt, que foi expulsa do casamento 
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de Daniela Cicarelli –, telenovelas, séries, filmes, es-
porte, futebol, entrevistas, realities shows.

Fiz tudo isso para lembrar da síndrome das tar-
des de domingo. É uma síndrome, é horrível: Faustão, 
Gugu e Netinho – este é uma novidade importante, 
pela questão étnica. E há a síndrome das noites de 
sábado. Todo mundo sai e, então, fica-se assistindo 
aos programas Zorra Total e A Praça é Nossa. É real-
mente um problema sério.

Enfim, o que eu quero dizer com isso? Globo, 
Record, SBT, Band, CNT, Vida, Mulher Vídeo – peguei 
essas. No geral, um cardápio tolerável nos limites qua-
litativamente estreitos da TV comercial. Eu não tenho 
uma visão assim... É tolerável, no geral, o cardápio; 
medíocre, na média; bom, eventualmente; muito bom, 
circunstancialmente; e a baixaria encontra-se pelas 
beiradas. Eu quero sustentar essa hipótese.

Então, o problema da programação de televisão 
– e aqui eu estou enviesando para o meu lado, porque 
também não posso deixar de fazê-lo –, quando olha-
da criticamente, não é a baixaria. A ênfase, por vezes 
exagerada, que se dá à baixaria pode mascarar o pro-
blema principal, que é estrutural: a natureza comercial 
das instituições que compõem o setor. Esse é o ponto 
fundamental. É trazer à tona as questões centrais an-
tes de crucificar a programação.

Então, o ambiente institucional da televisão bra-
sileira hoje é imoral não porque as programações te-
nham sexo demais, porque elas não têm; não porque 
elas tenham violência demais, porque elas não têm. 
E a questão da publicidade é outra. O ambiente insti-
tucional é imoral porque, embora nasça de uma con-
cessão pública, vive sob regras quase que exclusiva-
mente privadas, ultrapassadas e quase sempre des-
respeitadas. É uma terra de ninguém que permite – e 
lamento dizer isso nesta Casa – a presença de lobista 
da Globo no plenário da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal em dias de votações fundamentais, 
como foram as da abertura do capital estrangeiro. O 
Sr. Evandro Guimarães estava no plenário da Câma-
ra e no do Senado comandando o lobby de votação. 
Isso é uma imoralidade inominável. Violenta mais do 
que eventualmente o excesso de sexo nas novelas etc. 
Talvez force um pouco a ênfase, mas eu entendo que 
este é um dado extremamente importante. E aí, para 
se ver a história da televisão brasileira do ponto de 
vista institucional, é só lembrar os 41 vetos de Jango 
que o Congresso derrubou quando foi votada a lei que 
hoje é vigente para a televisão aberta, a Lei nº 4.117, 
de 1962. Nunca mais houve isso no Congresso. Quer 
dizer, o Congresso derrubou 41 vetos do Presidente 
da República porque não interessava aos radiodifuso-
res que eles existissem. E eram vetos que de algum 

modo tentavam dar ao Estado um pouco mais de poder 
sobre as televisões. A submissão à ditadura por parte 
da televisão – e a Globo foi fundamental nisso. E a 
vergonha da Constituinte. Eu militei nesse processo. 
Lembro da votação, na antiga Sala Nereu Ramos, 
em que jogamos dinheiro nos Deputados da Direita, 
na ocasião. Foi a única área que não teve relatório 
encaminhado ao sistema de sanção. Até a reforma 
agrária teve. Não houve acordo possível na questão 
da comunicação. O atual capítulo da Constituição so-
bre a comunicação é uma colagem feita pelo Arthur 
da Távola – ele era o Sub-Relator de área.

Irei um pouco adiante. Ainda tenho 5 minutos. 
Se eu passar um pouco, peço tolerância. Então, esse 
fato eu considero a vergonha da Constituinte. Depois, 
a vergonha de 1995, quando foi votada a quebra do 
monopólio da Telebrás e a radiodifusão ficou fora da 
Lei Geral de Telecomunicações. Foi feito um acordo 
de última hora no plenário da Câmara, infelizmente, 
com o poder do lobby dos radiodifusores, e tornou-
se esquizofrênico o ambiente normativo institucional 
das comunicações. Fez-se uma lei para as telefonias 
e ficou a lei antiga, de cerca de 40 anos atrás, para o 
rádio e a televisão. E é a vergonha de hoje, lamento 
dizer isso. Basta ter acompanhado o projeto da AN-
CINAVE, que era um projeto equivocado, mas não 
merecia o bombardeio que sofreu da Rede Globo. 
Era equivocado o projeto, mas não foi por isso arqui-
vado e sim pela força de pressão dos radiodifusores, 
da Rede Globo.

Encerrando, vou falar da esperança e do medo. 
Eu sou daqueles que ainda têm esperança. Então, 
apesar do medo que eu tenho do poder de lobby das 
organizações de televisão, ainda resta um pouco de 
esperança. Mas quando eu olho, por exemplo, a situ-
ação das comunicações hoje, questões institucionais 
do Ministério das Comunicações, de Miro a Eunício, a 
quase Roseana, a quase Nogueira, vejo o Ministério 
estratégico reduzido a moeda de troca de segunda 
categoria. Eu admito isso com dor no coração,  com 
todos os riscos políticos que possam advir de uma 
afirmação como essa de quem se sente vinculado a 
uma luta histórica pela democratização da comuni-
cação neste País.

Então, o fio da esperança, a reação não virá ape-
nas da campanha justa, legítima de reduzir a baixaria, 
com apelos éticos à cidadania, porque isso as empre-
sas tiram de letra, fazendo concessões aqui e acolá 
ou, então, jogando a carta farisaica da censura – aí 
é farisaísmo mesmo. O que precisamos é reconhecer 
– e digo isso na Comissão de Direitos Humanos pela 
segunda vez – que temos de trabalhar a questão do 
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direito à comunicação como direito social e pensar a 
comunicação como política social.

Essa é uma questão fundamental, porque a co-
municação hoje está misturada. A cultura tentou agora 
colocar a mão nela, mas foi por uma razão equivocada, 
muito corporativa, de fomento ao cinema e tal. Não é 
por aí. Então, há de se pensar a comunicação como 
política social e nela fortalecer o público em detrimento 
do privado e mesmo do governamental. 

E aqui me preocupam certas questões que estão 
surgindo hoje. Eu tenho a maior admiração profissional 
pelo Eugênio Bucci. Nós nos conhecemos pessoalmen-
te apenas hoje, lamentavelmente. Mas, por exemplo, 
eu acho que a Radiobrás às vezes pousa de pública e 
não é. Temos de encarar essa questão. Quando é que 
ela vai deixar de ser governamental para ser pública? 
Quando é que vai liderar um processo? Quer dizer, não 
ela, Radiobrás, mas vamos criar realmente um sistema 
público, como se tentou em alguns momentos com a TV 
Educativa. Ou seja, provocar a gênese de um sistema 
de serviço público no Brasil mesmo hoje.

Essa idéia das TVs institucionais eu sei que mor-
reu também por pressão dos radiodifusores, mas ela 
tinha um laivo que me preocupava. Eu não queria ver, 
neste momento de regulamentação tão frouxa, entre-
gar para o poder local retransmissores de televisão, 
mesmo com Conselhos de Comunicação. Há um gran-
de risco, até porque houve pouquíssimo debate sobre 
esse assunto. Foi a decisão, tudo bem, a TV Senado e 
a TV Câmara são fundamentais, a RADIOBRÁS tem 
programas muito interessantes, mas há aí uma questão 
maior que precede: por decreto, de repente, ser regu-
lamentado algo que tem riscos tão profundos.

Enfim, a revisão do capítulo da comunicação 
social no texto constitucional é urgente, se quisermos 
trabalhar com seriedade. Existe uma questão termino-
lógica conceitual brutal: comunicação social, comuni-
cação eletrônica, radiodifusão etc. Há uma confusão 
que faz com que qualquer juiz se desmonte na hora. 
Inclusive, quando mudou o art. 222, criou-se a comuni-
cação social eletrônica. Então, o que é? Do que estamos 
falando? É urgente fazer isso. É preciso tirar o regime 
de outorgas da Constituição – o Congresso não tem 
de se meter na questão de outorgas; atrasa, ele não 
opina, sabemos como isso funciona na Comissão de 
Ciência e Tecnologia – e dar um destino ao Conselho 
de Comunicação Social, por exemplo, que entrou na 
Constituição como um gesto de caridade dos radiodi-
fusores e que não encontrou o seu papel. É preciso 
buscar um lócus regulatório fundamental.

Eu ainda poderia falar mais sobre a radiodifusão, 
como ela está hoje. A rádio e televisão abertas são 
reguladas pelo Ministério das Comunicações; a rádio 

e televisão pagas são reguladas pela Anatel. Qual é 
o sentido disso? Por que existe essa esquizofrenia? 
Há diversos instrumentos legais para a TV a cabo, para 
a TV por satélite, por MMDS – a questão por satélite é 
importantíssima. Há a questão concorrencial agora com 
a compra da Sky, o controle da Directv pela News e a as-
sociação com a Sky. E é preciso encontrar uma solução 
para o cinema, quer dizer, retomar a questão da ANCI-
NAVE. Hoje há uma confusão sobre quem toma conta do 
pedaço: o Ministério das Comunicações, da Cultura ou a 
Casa Civil, que tem um papel importante nesse processo 
todo? Entra aqui a radiodifusão comunitária.

Em suma, o ambiente político-institucional é caóti-
co, e é nesse caos que prospera a facilidade com que os 
radiodifusores comerciais dominam o setor. E os abusos 
de programação decorrem disso.

Encerrando, quero aproveitar a bela exposição do 
Prof. Edgard sobre a questão da criança. Faço uma su-
gestão que poderia até complementar a questão da bai-
xaria como programação como um todo. Lembro que nos 
Estados Unidos, nos anos 60, surgiu a Action for Children 
Television , um movimento da sociedade pela televisão 
infantil, que foi altamente bem-sucedido porque colocou 
pressão, ainda que mínima, na radiodifusão comercial 
e deu muita força para a televisão pública americana, 
que foi a TBS.

Então, olhar para a questão da criança é uma ban-
deira extremamente importante, que pode estar sob a 
guarda da bandeira da baixaria, mas dá um tom especí-
fico, porque há precedentes e exemplos no mundo todo. 
É fácil agir legislativamente sobre a questão da progra-
mação para as crianças na televisão.

Eu tinha me preparado para falar um pouco sobre a 
BBC, mas não vai haver tempo. Peço desculpas porque 
eu avancei 4 minutos no meu tempo.

Muito obrigado pelo convite. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Obrigada, Prof. Murilo. 
Convido a Dra. Ela Wiecko a sentar-se à frente. Ela 

é Subprocuradora para a Defesa do Cidadão e promoto-
ra do nosso seminário, juntamente com a Comissão de 
Direitos Humanos. 

Vamos agora ouvir o Sr. José Eduardo Elias Ro-
mão.

Solicito ao Deputado Orlando Fantazzini que me 
substitua na coordenação dos trabalhos, porque vou ter 
de retirar-me. Daqui a pouco eu volto.

O SR. JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO - Bom dia 
a todos. Agradeço à Deputada Iriny Lopes, ao Deputado 
Orlando Fantazzini, à Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara dos Deputados e à Procuradoria Federal de Di-
reitos Humanos a oportunidade de discutir com as senho-
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ras e os senhores e tentar contribuir com um olhar crítico 
sobre o controle da programação televisiva no País.

Vou fazer minha exposição e recorrer a esse 
instrumento, porque o tempo é enxuto e acho que po-
derá nos ajudar a ilustrar e compreender um pouco 
do que faz o Ministério da Justiça, especialmente o 
departamento que dirijo, o Departamento de Justiça, 
Classificação, Títulos e Qualificação. Como o nome 
indica, é um departamento que reúne, entre outras 
atribuições, a de classificar produtos audiovisuais, 
espetáculos públicos e diversões. Compreendendo o 
que faz esse departamento e o Ministério da Justiça, 
talvez consigamos integrá-lo mais adequadamente 
ou, aprimorando os serviços que ele realiza, contribuir 
para um tipo de controle que eu chamo de controle  

democrático sobre a programação televisiva. Então, 
lanço mão desse recurso, que nem sempre auxilia, 
mas pode nos ajudar.

O contexto do qual falo é o do Estado Democrá-
tico de Direito, que tem na Constituição de 1988 a sua 
expressão mais bem elaborada. E, nesse contexto, 
rechaça-se qualquer possibilidade de qualquer tipo 
de censura sobre a programação, conteúdo ou mani-
festação do pensamento, mas se criam possibilidades 
de controle – controle democrático ou controle social. 
Na lição do Prof. Mancuse, que esteve ontem na con-
ferência inicial, esses controles exigem a conjugação 
de diferentes direitos e deveres também contemplados 
na Constituição.

É nesse contexto normativo de Estado Democrá-
tico de Direito, que se expressa fortemente na Cons-
tituição, portanto, que podemos desenhar, alinhavar, 
identificar formas de controle sobre a programação 
televisiva. A questão é verificar por quais formas e por 
quais critérios pode ser exercido esse controle. 

Quando tentamos debater o tema e refletir so-
bre qualidade, fica sempre a pergunta: qualidade sob 
quais referências? O Prof. Murilo nos alertava há pou-
co para o fato de que quando discutimos qualidade ou 
nos referimos à baixaria corremos o risco de produzir 
um lastro ou atribuir essa análise a uma determinada 
moral incipiente, algumas vezes, difícil de identificar; 
ou produzir critérios tanto quanto objetivos ou mesmo 
públicos de análise desse conteúdo.

A contribuição que trago é uma reflexão sobre por 
que normas, métodos, pressupostos e referências é 
possível produzir, primeiro, análise e, depois, controle 
sobre programação e conteúdo. Se toda censura – esta 
frase me parece oportuna – é controle, nem todo con-
trole é censura. É possível compreender que a distin-
ção entre controle e censura não está na intenção de 
quem os pratica, não está na qualidade de quem dirige 
o departamento ou de quem organiza a secretária ou 

outras formas de controle a mando do Governo ou do 
Poder Executivo, está no procedimento. Esta é a afir-
mação forte que ofereço: a distinção aqui radica – a 
Constituição assim estabelece – não na substância, 
na capacidade e na qualidade de quem o faz, de quem 
analisa, mas no procedimento, no processo pelo qual 
o controle é exercido.

O Prof. Mancuso mencionou ontem o art. 216 da 
Constituição para exprimir um lastro ou o esteio da pró-
pria Carta, que é a necessidade de participação. Ou 
melhor, o Estado Democrático de Direito se caracteriza 
e se distingue do Estado social e de outros contextos 
normativos que vigoraram no Brasil porque exige, na 
realização dos direitos, a participação do cidadão que 
deve gozá-los. Essa é a qualidade desse Estado e essa 
deve ser a qualidade de todo e qualquer processo de 
realização de direitos e controles ou realização e ob-
servância dos deveres. É o que se propõe aqui quando 
faço menção a procedimentos. 

A essência da distinção entre controle e censura 
não se radica, portanto, na substância, mas na forma. 
Parece um paradoxo, mas o que é essencial para nós 
neste momento é discutir um método de participação e 
integração da sociedade e compreensão do conteúdo, 
não propriamente substância ou avaliações morais e 
subjetivas sobre isso. 

(Segue-se exibição de imagens.)
Enfim, trago a concepção que organiza o trabalho 

no âmbito do Ministério da Justiça. Ela é extensa, mas 
é o substrato da nossa atividade. A classificação indi-
cativa é, por definição, fixação de norma constitucional 
processual – grifei o processual para fazer menção ao 
processo e à necessidade do método –, que resulta 
do equilíbrio entre duas outras normas. Então, esse 
é o desafio: o equilíbrio entre o direito à liberdade de 
expressão e o dever de proteção absoluta à criança 
e ao adolescente.

A classificação indicativa é um direito novo, con-
templado no texto constitucional a partir de 1988. É 
um direito processual, que indica a necessidade de 
um procedimento, de um processo de realização de 
análise de conteúdo, e resulta do equilíbrio, da ponde-
ração, repito, entre dois grandes direitos ou dois gran-
des princípios: a liberdade de expressão e o dever de 
proteção absoluta à criança e ao adolescente Não é 
em detrimento de um ou de outro. 

E esse equilíbrio tênue e tenso acaba por exprimir 
a essa classificação um duplo comando: por um lado 
dirige-se ao Estado, exigindo do Executivo – e aqui 
tratei especialmente do Ministério da Justiça, embora 
existam outros órgãos e instituições do Executivo que 
também contribuem para o exercício de controle, mas 
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aqui, tratando-se especificamente da classificação – o 
cumprimento do dever de classificar. 

Então, em termos da Constituição, fala-se nas atri-
buições e competências da União. É um decreto autôno-
mo, uma novidade introduzida com a Emenda Constitu-
cional nº 32, que, definindo competências e atribuições do 
Ministério da Justiça, inclui a atribuição de classificar. 

Por outro lado, o duplo comando, dirigindo-se à so-
ciedade, exige das emissoras de TV, em primeiro lugar, 
a veiculação da classificação atribuída a cada programa. 
Então, a primeira obrigação das emissoras – e aqui trato 
das TVs, mas há também as distribuidoras de filme, as 
produtoras de programas audiovisuais, jogos eletrônicos, 
produtoras de teatro etc. – é veicular essa informação, a 
chamada classificação, produzida pelo Estado. É preci-
so informar aos pais e responsáveis sobre o conteúdo. 
O Estado tem a obrigação de fazê-lo. Pode ser em con-
corrência com alguns outros setores e manifestações 
da sociedade. E a primeira obrigação decorrente desta 
dirigida à sociedade é a de veicular essa atribuição. A 
segunda é a de não-exibição do programa em horário 
diverso da sua classificação.

Este conjunto de deveres e obrigações que resul-
tam da classificação indicativa, que é o do direito e da 
obrigação de classificar, se dirige tanto ao Estado quanto 
à sociedade.

Este é o quadro que pode ilustrar e exemplificar 
esse conjunto de normas, deveres e direitos aos quais 
se vincula a classificação. No âmbito constitucional, onde 
se situa a balança, tem a classificação indicativa como 
equilíbrio, ou como fiel, como resultado desses dois 
grandes direitos, produzindo efeitos e deveres: por um 
lado, o Estado, o Ministério da Justiça tem o dever de 
efetuar a classificação; por outro, a sociedade, as emis-
soras têm o dever de divulgar a informação ao exibir a 
programação.

Abaixo desta linha pontilhada estão os direitos e 
deveres, as obrigações, no plano infraconstitucional, o 
conjunto de leis, decretos e portarias abaixo da Cons-
tituição e que se distribuem em diferentes documentos 
ou textos normativos.

Aqui apresento um outro quadro que pretende ilus-
trar isso. Abaixo da Constituição está o Decreto nº 4.991, 
de 2004, que organiza o Ministério da Justiça e estabelece 
como sua atribuição o dever de classificar. Ao lado está 
a Lei nº 8.069, de 1990, que, como disse inicialmente, 
ao lado da Constituição, é a que melhor expressa esse 
novo Estado Democrático de Direito, exigindo a partici-
pação da sociedade e identificando a criança não mais 
como objeto de tutela, mas como sujeito de direito. Essa 
lei contempla, já nesse momento, algumas exigências 
decorrentes desse dever de classificar, como o de exibir 

a classificação e o de não veicular produto inadequado 
ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

Temos aí também a recente Lei nº 10.359. Aqui 
me obrigo a fazer pequena correção ao que disse on-
tem o Prof. Mancuso: essa lei, diferentemente do que 
foi informado, está em vigor, mesmo não tendo sido a 
Medida Provisória nº 195 convertida em lei. Houve, no 
processo de conversão, a retomada da vigência da Lei 
nº 10.359, que dispõe sobre classificação indicativa e a 
exigência de dispositivo de bloqueio, o que antigamen-
te era conhecido como V-Chip. Essa lei está em vigor, 
disciplinando os critérios de produção da classificação 
indicativa, os critérios de análise de conteúdo dos pro-
gramas audiovisuais e dispondo expressamente, pois, 
sobre a necessidade de se avaliar conteúdo a partir de 
cenas de sexo e violência.

O Ministério da Justiça, não por um decreto, mas 
por um conjunto de portarias, regulamentou pelo menos 
parte do que está contido nessas leis e nesse decreto, 
estabelecendo um critério adicional: a intensidade ou o 
conjunto de cenas que exprimam consumo de drogas 
– lícitas ou ilícitas.

Então, são três os critérios utilizados pelo Mi-
nistério da Justiça para produzir análise de conteúdo: 
cenas ou o conjunto e intensidade de cenas de sexo, 
de violência e de consumo de drogas, o que, de uma 
forma ou de outra, também poderia ser classificado 
como violência.

Passo agora a uma pequena exposição sobre 
como se processa o trabalho de classificação no âmbi-
to do Ministério da Justiça. Creio que ficou claro que a 
classificação tem limitação como processo de controle. 
Ela não se destina a identificar a qualidade do progra-
ma, mas suas inadequações a determinados horários 
e faixas etárias. Então, ela não identifica o que é qua-
litativo ou não. Ela diz que aquele programa ou produ-
to audiovisual não é adequado para ser veiculado em 
determinado horário, no caso da TV aberta, durante 
o horário livre ou em outras faixas horárias, e não é 
adequado a determinados públicos. É uma informação 
sobre conteúdo.

Vou agora tentar explicar como se produz essa 
informação.

Num primeiro momento, receava-se que a clas-
sificação nada mais fosse do que a repetição do que 
fazia a censura antes da Constituição de 1988, ou seja, 
que ela faria o mesmo trabalho de análise subjetiva que 
produziam os censores federais, os burocratas que ali 
trabalhavam. E o que vou tentar revelar agora é que a 
preocupação com o método e a compreensão da clas-
sificação como processo nos coloca bem distantes do 
que se praticava antes da atual Constituição, produzin-
do não só uma ruptura, como nos exigiu a Constituição, 
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mas sinalizando alguns rumos de trabalho e de conexão 
dessa atividade com outras formas de controle.

Quanto ao critério de análise da classificação, 
com base em estudos anteriores, constatou-se que a 
correspondência direta – para aqueles que ainda não 
conhecem, isso está na ilustração logo abaixo – en-
tre o grau e a intensidade das cenas analisadas e as 
faixas etárias a que não se recomendam, não apenas 
reduzia a expressão cultural da obra, uma informação 
pretensamente objetiva sobre seu conteúdo, como 
mascarava a subjetividade incidente sobre o processo 
de análise. 

Trocando em miúdos, para que possamos traba-
lhar com mais incisão sobre essa modificação, essa 
compreensão da classificação como processo, o que se 
praticava há dois anos era estabelecer uma correspon-
dência direta entre graus (primeiro, segundo, terceiro e 
quarto) de violência, de cenas de sexo – e fiz questão 
de trazer esse quadrinho porque exprime o que se pra-
tica no Ministério da Justiça e mostra o que estamos 
alterando. Essa correspondência parecia dar segurança 
a produtores e população sobre a análise realizada no 
Ministério da Justiça, mas o que identificamos no diá-
logo com a sociedade, recebendo e acolhendo críticas 
a esse trabalho, foi que isso, na verdade, não atribuía 
segurança, mas mascarava a subjetividade que é parte 
do processo de análise de classificação.

Qualquer análise de classificação, qualquer pro-
cesso de produção de conhecimento sobre algo, seja 
em que área for, exige e imputa sobre essa análise um 
nível de subjetividade. O que fazia, então, essa corres-
pondência direta que se estabelecia entre graus, con-
teúdos ou categorias – violência, extrema violência, 
violência grave –, idade e faixa horária? Transformava 
essa relação direta em informação objetiva ou pretensa-
mente objetiva, o que não é verdade. É claro que essa 
análise nos conduz a um nível de subjetividade. E essa 
subjetividade, se concebida a classificação como méto-
do e processo, deve dispor ou contar com um controle 
de análise, como em qualquer outro processo. Insisto: 
qualquer processo de análise de conteúdo tem de ter 
os seus controles metodológicos da subjetividade. E é 
isso o que afastamos.

Então, o trabalho de classificação indicativa pas-
sa a ser concebido, refutada essa relação direta, como 
método composto por três variáveis – e esta é a no-
vidade. 

A primeira variável é a descrição fática, que é o 
x da nossa equação. A descrição fática é uma análi-
se descritiva e figurativa do conteúdo. Em síntese, é a 
descrição quantitativa do que pode ser visto nas cenas 
por qualquer pessoa – quantidade de tapas, opção se-
xual dos personagens, participação de mulheres e de 

negros –, enfim, essa quantificação possível do que é 
visto é o que chamamos de descrição fática.

A outra variável, o y da equação, é a descrição 
temática. É quando se relaciona essa descrição quan-
titativa objetiva a determinados contextos ou compre-
ensões de identificação de temas.

Exemplifico: se há uma relação entre adolescentes 
e entre adolescentes e homens e mulheres e agres-
são física decorrente dessa relação, a descrição fática 
pode não só identificar essa violência objetiva, como 
também exprimir o tema da violência entre homens 
ou da submissão da mulher à predominância e hege-
monia masculina ou mesmo da violência doméstica, 
discriminação sexual, discriminação racial. É aqui que 
se avaliam esses temas expressos com a veiculação 
de cenas, é quando se produz a conexão entre texto e 
contexto. Esse é o desafio posto com esse método.

Por fim, estabelece-se uma graduação semelhan-
te à que existia – primeiro grau, violência extrema etc. 
Mas essa conexão entre x, y e z no novo método já tes-
tado e em utilização não vai resultar em dado objetivo 
ou pretensamente objetivo em relação à identificação 
de faixa etária e de faixa horária. Vai resultar no que 
chamamos de tendência. Esta é a sigla: TI – Tendên-
cia Indicativa, ou tendência da classificação indicati-
va. Quando analisado o produto, feita a sua descrição 
fática, descrição temática e produzida a graduação, 
chega-se a uma tendência de classificação. 

Filmes considerados inadequados para meno-
res de 18 anos ou aqueles que tendem a assim ser 
considerados são aqueles que, em regra, têm cenas 
de sexo explícito, pornografia, violência excessiva, 
apologia à violência, discriminação, xenofobia, uso 
de drogas, enfim, essas são as características mais 
freqüentes nesses produtos não recomendados para 
menores de 18 anos. E, por isso, os novos produtos 
que se apresentam à classificação do Ministério que 
contenham essas mesmas características tendem a 
ser assim classificados.

Esse processo de classificação, portanto, se ini-
cia com essa análise objetiva, com a descrição temá-
tica. O que se faz quando se identifica uma tendência? 
Aqui entra o nosso esforço para integrar a sociedade 
que receberá esse produto. Nós abrimos a discussão, 
o contraditório, uma possibilidade de discussão sobre 
essa primeira análise realizada pelo Ministério da Justi-
ça. Isso é feito com a participação de especialistas em 
determinadas áreas, como comunicação visual, infor-
mação para crianças e adolescentes. Alguns pesquisa-
dores e movimentos organizados têm-se vinculado ao 
Ministério como colaboradores. Na Comunicação, por 
exemplo, há um conjunto de pesquisas na UnB sobre 
homofobia e homossexualidade que nos tem ajudado 



46436 Terça-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2006

a produzir uma compreensão sobre esses conteúdos. 
Enfim, algumas pessoas e grupos vêm colaborando 
nesse controle que realiza o Ministério da Justiça, e 
esse conjunto de especialistas produz uma crítica so-
bre a análise realizada pelo Ministério.

Então, o primeiro ponto é este: a crítica sobre a 
análise realizada pelo Ministério é feita por pessoas 
que colaboram com a atividade de classificação e que, 
de alguma forma, desempenham militância sobre esse 
conteúdo ou temas a ele vinculados.

O esforço realizado nesse primeiro momento 
pelo Ministério da Justiça, portanto, é no sentido de 
abrir o processo de classificação a opiniões distintas, 
porque reconhecemos que a classificação indicativa 
é uma opinião sobre o conteúdo, e para que ela tenha 
efetividade e seja testada na pluralidade de interesses 
e de compreensões de mundo da sociedade brasileira, 
estabelecemos esse que chamamos de controle me-
todológico, em que pessoas que vivenciam o mesmo 
conteúdo, conhecendo aquele filme, podem criticar a 
nossa análise. E não é só esse.

Há também o controle realizado pelos produtores 
ou responsáveis pelo produto, aqueles que têm inte-
resse comercial na veiculação do filme.

Então, diferentemente da censura, a classificação 
é um processo que exige observância, o que a Cons-
tituição estabelece como contraditório, ampla defesa. 
Assim, se os produtores discordam da classificação 
– e em alguns casos o fazem –, recorrem da análise, 
quase sempre trazendo a informação de especialis-
tas ou peritos e menções elogiosas que o filme tenha 
recebido em festivais. Enfim, há esse embate que se 
realiza no curso do processo de classificação.

E, quando não há participação direta de cidadãos 
ou pessoas interessadas, todas essas informações 
produzidas no processo de classificação são levadas 
ao site do Ministério da Justiça, onde ficam disponí-
veis para compreensão dos interessados e para au-
xílio no trabalho dos procuradores, do Ministério das 
Comunicações, da ANATEL, enfim, de outras entida-
des, instituições que se relacionam com o controle da 
programação da TV e que sobre ela podem exercer 
algum controle.

Isso é o que chamamos de método de processo, 
um procedimento que impõe uma sucessão de atos, 
mas é um procedimento que só se justifica como pro-
cesso democrático de análise da programação se con-
templar a participação dos interessados.

Enfim, existem outras tendências. E, apenas para 
situá-los e informá-los, há uma outra tendência na 
classificação: tendem a ser considerados inadequados 
para menores de 16 anos filmes, programas e jogos 
de diversão que contenham relação sexual associada 

à nudez, violência realista, consumo de drogas ilícitas 
em excesso.

Para nós, são dados um tanto quanto quantitati-
vos, freqüentes nos filmes, que acabam caracterizando 
essa equação. Há outra tendência: inadequados para 
menores de 14 anos. Há produtos que se situam en-
tre 12 e 14 anos, podem ser assistidos ou veiculados 
para esse público. Aqui entram linguagem, gestos e 
palavras obscenas, e filmes explícitos sobre drogas.

É claro que mesmo essa descrição que não cha-
mamos de objetiva tem as suas considerações críticas 
e ponderações contrárias. Faço menção à contribuição 
da Maria Rita Kehl, psicanalista que atua com crianças 
e adolescentes. Ela tem colaborado com o Ministério 
da Justiça no sentido de produzir uma reflexão sobre 
esse trabalho. Ela mesma diz: sexo, em princípio, por 
definição, ou nudez, não é algo que se pode caracte-
rizar como inadequado para crianças e adolescentes. 
A associação que a sociedade faz naquela cena de 
nudez, a exploração que se faz do corpo, como aqui 
exibiu o vídeo de Pernambuco, é que é prejudicial. 
Para um índio, que presencia relações sexuais entre 
os pais, relações amorosas, afetivas, a nudez, não se 
tornará, necessariamente, porque visualiza a nudez 
com freqüência, um psicótico, um pedófilo – olha eu 
aqui me arriscando com diagnóstico. Não degrada-
rá a sua existência porque vivencia a nudez. Mas a 
compreensão que a sociedade faz, a compreensão 
mesmo dos pais é que produziria essa inadequação. 
Mas hoje há uma definição legal que contempla sexo 
e violência em si, há definições no Código Penal e 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, e isso nos 
obriga a caracterizá-los como inadequados. 

Mas é bom insistir. Há uma classificação, rea-
lizada no Ministério da Justiça como meta, que se 
prontifica ou se obriga a produzir uma informação 
sobre a inadequação de determinado conteúdo a 
faixas etárias de públicos determinados. 

Por fim, há uma faixa de 10 a 12 anos e uma 
faixa considerada para menores de 10 anos – ero-
tismo leve, conflito físico ou verbal leve, consumo de 
drogas lícitas. A baixo disso, é adequado para todos 
os públicos, é livre.

Eu gostaria de contribuir não apenas apresen-
tando o que desenvolve ou como se realiza o trabalho 
do Ministério da Justiça, mas também esclarecendo 
os limites dessa atividade. Há alguma expectativa, 
ainda hoje, quando recebemos as denúncias. Há 
pais que encaminham e-mail ao Ministério nos per-
guntado por que não censuramos ou tiramos do ar 
a cena daquela novela ou removemos aquele conte-
údo inadequado. Nesse diálogo com os pais, ainda 
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que haja uma demanda pela vedação, tentamos dar 
esclarecimentos. 

Mesmo diante da baixaria, num Estado Democrá-
tico de Direito, há uma distribuição de competências. O 
Estado tem feito e pode fazer muito para a qualificação 
da programação televisiva. Mas o que cabe ao Estado 
– sempre insisto, não tirando, com isso, a competên-
cia do Ministério, mas localizando –, a competência do 
Ministério da Justiça é produzir classificação indicati-
va, informando aos pais, e verificar e fiscalizar a sua 
veiculação. A atuação do Poder Judiciário, com o au-
xílio dos promotores e procuradores, é verificar se há 
cumprimento dessa classificação indicativa ou dessa 
informação produzida e punir os casos em que se ca-
racteriza infração. 

Há um outro conjunto, do Ministério das Comuni-
cações, de atribuições e responsabilidades. Mas nes-
sa forma de controle democrático, nesse conjunto de 
controles que se impõe sobre a programação, há uma 
distribuição de competências que nos obriga a só fazer 
isso. Mas o Ministério da Justiça também tem a cons-
ciência de que, fazendo isso, mas fazendo bem-feito, 
pode colaborar; ou fazendo com alguma qualidade, 
com alguma precisão técnica, com alguma consistên-
cia, pode contribuir, e muito, para que a sociedade, o 
conjunto de instituições exerça um controle efetivo so-
bre a programação. 

Então, sendo um tanto mais claro: o Ministério 
da Justiça, com essas modificações operadas sobre a 
atividade de classificação, pretende colaborar para que 
o conjunto de organizações conectadas e conjugadas 
efetue uma qualificação da programação na TV, mas 
sabe, tem plena consciência de que a classificação não 
pode fazer o controle ou não pode realizar um controle 
capaz de vedar o acesso ou impedir a veiculação des-
ses conteúdos considerados inadequados. 

Eu posso aqui garantir a vocês – e tenho tenta-
do um diálogo com os procuradores, em especial, que 
demandam com freqüência o Ministério – que há um 
esforço, e não apenas um empenho pessoal, mas um 
esforço procedimental na caracterização de processos 
para contribuir com o trabalho de fiscalização e controle. 
E quando nós não conseguimos contribuir, colaborando 
direta ou positivamente com essa atividade, vocês podem 
ter certeza de que nós também não atrapalhamos. 

Hoje, o Ministério da Justiça, com o desenvolvi-
mento dessa concepção ou a realização desse método, 
pretende mobilizar ou produzir a integração da socieda-
de, mobilizando algumas pessoas que se interessam 
pelo tema, colaborar com o exercício de outros controles 
previstos na legislação, colaborando com a realização 
de atribuições institucionais – Ministério Público e Câ-
mara dos Deputados – e, quando possível, como agora 

tentamos fazer, provocando debates e promovendo dis-
cussões que se relacionam com a classificação. 

No âmbito do Ministério da Justiça, há um grupo 
de trabalho instalado, um grupo de trabalho interins-
titucional, um grupo composto por Governo e socie-
dade civil – como sociedade civil aqui também reco-
nheço empresários da comunicação e movimentos 
organizados, como ABERT, ABRATEL, ABRA, ABPC, 
ABPI; as públicas representadas, os independentes e, 
ao mesmo tempo, a Comissão de Direitos Humanos, 
aqui reconhecida como ente governamental e estatal, 
a Associação Brasileira de Magistrados e Promotores 
da Infância e da Adolescência. Enfim, há um conjun-
to de organizações que hoje participam e se integram 
no âmbito desse grupo de trabalho para produzir uma 
qualificação desse trabalho de classificação indicativa 
dirigido à TV. 

Isso pode nos ajudar a produzir um decreto – mos-
trei a vocês que não existe – que nos permita regula-
mentar a exibição desse conteúdo, informar os pais de 
maneira mais clara, fazendo com que essas informações 
ou essas análises que nós e a sociedade produzimos 
cheguem com mais clareza e objetividade à população 
e produza o controle necessário ou, pelo menos, a dis-
cussão entre pais e filhos, como sujeitos do direito.

Essas são as primeiras considerações. 
Obrigado. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Deputado Orlando 

Fantazzini) - Agradecemos ao Dr. José Eduardo Elias 
Romão, Diretor do Departamento de Justiça, pela ex-
posição.

Passo a palavra ao Sr. Eugênio Bucci, Presidente 
da RADIOBRÁS. S.Sa. é um antigo defensor de uma TV 
de qualidade e democrática para o nosso País.

O SR. EUGÊNIO BUCCI - Bom dia a todos. Aca-
bei aceitando o convite do Dr. Márcio Araújo, um dos 
nossos companheiros da comunicação pública – S.Sa. 
dirigiu a comunicação da Câmara até recentemente –, 
praticamente há 2 ou 3 dias. Eu tinha uma viagem mar-
cada, a viagem foi alterada, depois surgiu outro com-
promisso. Eu disse ao Dr. Márcio que eu estava vindo 
aqui um tanto desprevenido, mas ele insistiu dizendo 
que eu comparecesse mais com o valor testemunhal 
– se é que existe algum valor nisso –, ou seja, para 
que eu trouxesse as contribuições mesmo que brutas, 
a partir de elaborações anteriores, várias coisas que 
eu produzi, de que participei, trazendo, nesse sentido, 
uma contribuição para o debate que se realiza aqui. É 
o que vou tentar fazer.

Quero cumprimentar os organizadores do evento. 
Acho que se produz alguma coisa nova no plano ins-
titucional do nosso País com relação a essa questão. 
Mas o quadro é bastante preocupante. E eu diria que 
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convivemos com anacronismos muito graves e muito 
preocupantes. 

A apresentação do Prof. Murilo trouxe uma luz 
sobre o território no qual nos movemos, que é a inexis-
tência de uma legislação, digna desse nome, sobre os 
meios de comunicação eletrônicos no Brasil. O Brasil 
é um país em que os meios de comunicação operam 
como se fossem à margem da lei, porque a legislação 
é anterior a muitos adventos eletrônicos e tecnológicos 
e acaba não disciplinando fatores e eventos que ocor-
rem todos os dias no Brasil. Por exemplo, as redes de 
televisão; nossa legislação é anterior às redes de tele-
visão. Por exemplo, a prática da propriedade cruzada 
dos meios de comunicação. Não há qualquer limita-
ção sobre isso, e vocês sabem do que estou falando. 
Refiro-me à propriedade, por uma mesma empresa, 
de veículos de televisão aberta, televisão por assina-
tura, rádio, jornais, revistas. A propriedade cruzada é 
regulada em várias das democracias que nos servem 
de referência e ela simplesmente é ignorada pela le-
gislação vigente. 

Há outros pontos que merecem nota. O Prof. 
Murilo disse que é difícil imaginar alguma coisa que 
possa ser feita com relação à concentração de mer-
cado em algumas emissoras ou em algumas redes. 
Mas, efetivamente, existem instrumentos sobre isso, 
dentro do capitalismo, pelo regime de concorrência. 
Em alguns países há limites para concentração de 
público, concentração de audiência, porque isso leva 
à concentração do mercado anunciante, que, por sua 
vez, conduz à prática de um monopólio, em que pode 
haver até possibilidade para um agente econômico 
ditar o preço de anúncios e assim por diante. 

Para tudo isso é possível haver regulamentação. 
Estamos atrasados com relação a essa matéria. 

Ao vir para cá, fiquei muito preocupado em tra-
zer alguma coisa de útil para os procuradores. Já tive 
oportunidade de conversar com alguns dos procurado-
res que estão aqui, já tive oportunidade de participar 
de outros eventos. Eu acredito que existem, na atual 
legislação e com as ferramentas disponíveis, possibi-
lidades de aberturas para que a sociedade aja com 
mais eficácia sobre o que acontece na televisão, de 
modo a garantir participação e voz do telespectador e 
do cidadão sobre a decisão do que vai ou não para o 
ar. Haveria muito o que se falar sobre isso. 

Estou preocupado em trazer elementos que dia-
loguem com o que foi dito e o que vai ser dito aqui. 
Eu sei que o Sérgio vai falar hoje à tarde. Tenho muita 
curiosidade em ver o que ele vai apresentar, mas não 
vou poder estar aqui. E quero levar cópia da apresen-
tação do Sr. Edgar Rebouças. 

Muitas coisas estão acontecendo. E estou preo-
cupado em trazer elementos que permitam a ação dos 
procuradores e, por extensão, da sociedade. 

Gostaria de pontuar uma coisa ou outra. Soman-
do-me ao que disse o Romão – participei de alguns dos 
trabalhos produzidos por ele, convidado a colaborar 
–, quero pontuar um pouco mais um esclarecimento 
sobre o que é censura e o que não é censura. Nós 
herdamos, em vários campos e na Radiobrás – vou 
tocar nesse assunto –, estruturas que vêm de uma 
organização autoritária de Estado. O serviço admi-
nistrado pelo Ministério da Justiça é herança de uma 
concepção autoritária de Estado. Até hoje o público 
chama de censura: “Ah, o serviço de censura! Você 
viu a censura?” Era isso que se fazia. 

Hoje, no Brasil, operamos um serviço que vem 
desse modelo e que busca transitar para um modelo 
democrático. Mas há censura quando há exame de 
conteúdos previamente à veiculação desses conteú-
dos, com decisões que não permitem recursos e com 
possibilidades de impedimento desse conteúdo ir para 
o ar. Existe censura nesse caso. Isso precisa ficar muito 
claro e precisa ser repetido. Não há censura quando o 
exame é indicativo ou posterior à veiculação, portanto, 
quando existe a possibilidade de recurso, de modo que 
os prejudicados ou os que têm opinião contrária pos-
sam manifestar-se, e quando não há o impedimento 
de veiculação. 

Um filme pode não ser exibido às 10 horas da ma-
nhã mas poderá ser exibido à meia noite, por exemplo. 
Então, não há censura. Mas é preciso tomar muito cui-
dado, porque ainda mobilizamos setores conservadores 
da sociedade que querem e demandam censura, sem 
saber que isso é uma agressão a eles mesmos.

Há outras coisas que gostaria de pontuar, de 
destacar aqui.

Conceito de baixaria na televisão. Foi dito, com 
acerto, que essa é uma avaliação sempre subjetiva. 
Certamente um beijo mais quente entre 2 namorados 
do mesmo sexo, às 3 horas da tarde, agredirá os exa-
minadores, de maneira mais acentuada, do que um 
beijo entre 2 namorados de sexos diferentes. Por quê? 
Por um problema de valor, de hábito, de costume. Mas 
não há nada de objetivo que diga que algo entre esses 
2 beijos seja pior ou melhor em um ou no outro. 

Há vários outros exemplos. Sempre estamos li-
dando com subjetividades e com organizações morais 
dos hábitos. Isso é extremamente delicado. Não dá 
para esperar que chamemos de qualidade aquilo que 
nos agrade e que com isso organizemos a qualidade 
para os outros. Essa é a questão. 

A baixaria vive ligada a sexo e violência. Eu sem-
pre repito que há sexo e violência no Velho Testamento; 
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há sexo e violência em obras capitais de Shakespeare; 
há sexo e violência na mitologia grega. Eu posso me 
demorar com exemplos aqui. Por que isso é baixaria? 
É supercomplicado embarcarmos de forma não crítica 
nesse tipo de fechamento de modelos do que é quali-
dade e do que não é qualidade na TV. São alertas do 
que estou achando importante pontuar.

O terceiro ponto é sobre a centralidade da TV.
A sociedade brasileira se reconhece como una, 

por meio da TV. Nos anos 40 e 50 o Brasil foi integrado 
pelo rádio. Já era o período da comunicação eletrônica. 
No final nos anos 30, início dos anos 40, quando se 
concebe a idéia de A Voz do Brasil e Hora do Brasil, o 
País era integrado pelo rádio. O horário nobre do rádio 
era 19 horas, e num regime autoritário. A partir dos anos 
60, as sociedades democráticas – daí a importância 
do trabalho de Dominique Wolton, embora eu ache 
que ele seja condescendente com a situação da Glo-
bo no Brasil – passam a ser integradas pela imagem 
eletrônica e sobretudo por algo que acabei chamando 
“instância da imagem ao vivo”. Isso dá para a televisão 
uma centralidade tanto nos espaços públicos nacionais 
como nos supra ou transnacionais. O que o Ianni iria 
chamar de “sociedade civil global, globalizada”.

Eventos como Guerra do Iraque e morte do Papa 
ganham o centro do debate público mundial por meio 
da televisão ou da imagem eletrônica, ainda que trans-
mitida pela Internet. E isso pesa sobre o Brasil porque 
o modelo que temos de nacionalidade, a maneira que 
temos de nos reconhecer uns diante dos outros como 
brasileiros pertencentes a uma comunidade é a da 
imagem eletrônica. Temos, sim, um fator preponde-
rante de integração da nacionalidade: a televisão. E 
muitas vezes aquilo que existe ou não existe passa 
pelo crivo da televisão. 

É correto afirmar que para existir os fenômenos 
precisam adquirir visibilidade na televisão. E é com isso 
que estamos lidando. Lidar com a televisão, portanto, 
é lidar com o espaço público, o que pode ser chama-
do de um telespaço público, tornado eletrônico. O que 
acontecia nos comícios, nos chamados espaços pú-
blicos urbanos, hoje tem lugar em espaços públicos 
eletrônicos, telespaços públicos, melhor dizendo. 

Então, lidar com a televisão é lidar com o que 
pode acontecer na rua, que é um espaço público. Só 
que a televisão entra na casa das pessoas. Portan-
to, ela tem uma repercussão direta na vida privada. 
E a televisão vive essa inversão fantástica, inédita, 
não descrita pelas ciências ainda: a transformação 
de critérios de predileções pessoais, muitas vezes in-
confessáveis, em critérios de conduta pública. Qual é 
a equação? A televisão como meio de comunicação, 
como um desenvolvimento da liberdade de expressão, 

sendo talvez a forma mais acabada de comunicação 
de massa, herdeira direta do iluminismo, da liberdade 
de expressão, do direito à informação e comunicação, 
funciona como um direito e como uma liberdade. E o 
que regula direitos e liberdades são critérios públicos 
emanados da predileção ou da preferência da opinião 
pública.

Ora, opinião é um conceito que depende da ra-
cionalidade, de interações racionais, do agir comu-
nicativo, ou de formas que fazem emergir opiniões e 
decisões do coletivo a partir de embates nacionais. É 
assim que se elegem os governantes, que se pautam, 
que se modulam os parâmetros de comunicação, que 
se ordenam os direitos, que se debatem os temas nas 
Casas legislativas. 

No entanto, a televisão, ao adquirir existência no 
âmbito da intimidade, da esfera íntima, porque é inter-
na a esfera privada, traz critérios da intimidade para 
regular a sua conduta pública. Isso é um paradoxo 
ainda não descrito.

Quando um programador de televisão diz “eu 
dou o que o público quer”, ele precisa traduzir: “Eu 
dou aquilo que o cidadão, despido de suas vestes 
de cidadão, como consumidor privado dentro do seu 
espaço íntimo, quer”. Mas essa predileção do espaço 
íntimo não pode ser o critério de regulação da condu-
ta pública. Por isso, surgem distorções ou aparentes 
contradições entre o que o telespectador vê e o que 
o cidadão repudia.

Os programas que mais geram protestos – como, 
por exemplo, o do Ministério da Justiça na campanha 
da cidadania – são os que mais têm audiência. O que 
há na sociedade brasileira? Uma clivagem entre al-
gumas pessoas que assistem a esses programas e 
outras que protestam contra eles? É óbvio que não 
é isso. A mesma sociedade que assiste a esses pro-
gramas protesta contra eles. Porque para cada um de 
nós, para a mesma pessoa que na sua predileção tem 
caminhos e descaminhos, vãos e desvãos para frui-
ção do seu prazer e do seu gozo, há outra categoria, 
ou outras categorias, para organizar a sua opinião e 
a sua conduta pública. Essa clivagem, essa divisão é 
constitutiva do sujeito, até do sujeito psicanalítico, e a 
televisão fez com que ela ficasse pública.

Não sei se estou me fazendo entender, mas esse 
mecanismo é muito complexo e foi pouco estudado. É 
outro fato que quero pontuar quando falamos da cen-
tralidade da televisão no espaço público.

O Prof. Edgard Rebouças apresentou – se não 
me engano, do Canadá – o impedimento para que a 
publicidade haja sobre o inconsciente das crianças. Na 
verdade, o que o mundo da televisão fez foi dar visibi-
lidade ao inconsciente que até então estava oculto. O 
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que vemos todos os dias na televisão são as pulsões 
do inconsciente escancarado. Sete violências consti-
tuem as pulsões fundamentais do inconsciente.

Estudioso da TV que escreveu A Vida após a 
Televisão diz: “Sexo e violência são o que temos em 
comum. A televisão aberta cada vez mais explora sexo 
e violência, porque precisa dirigir o que temos em co-
mum”. Ele pegou a metade do problema. Mas a outra 
metade é: o que vemos na televisão é o inconsciente 
escancarado. É ele que nos apavora, porque nos ame-
aça de morte e está no nosso âmago. Vemos a pulsão 
de morte escancarada na televisão. Mas não há como 
desligá-la, porque ela está em nós. E saber conviver 
com esse padrão-disposição é um dos principais de-
safios hoje, sem exagero, não daqueles que se dedi-
cam à regulação da televisão, mas das democracias 
modernas. Porque esses mecanismos interferiram 
gravemente nos processos de decisão da democracia. 
As eleições são pautadas hoje por esse mecanismo. 
A preponderância do marketing na televisão é a mes-
ma nas campanhas políticas no Brasil e no mundo e 
move o inconsciente, o desejo do eleitor. É sobre isso 
que estamos falando. 

O que queria dizer aos senhores? Para os procu-
radores há elementos no plano dos direitos fundamen-
tais do cidadão que podem embasar uma prática nova 
de demandas, ou de ações, ou de questionamentos. Por 
exemplo: quando uma informação de alta relevância é 
sonegada no noticiário, por interesses particulares da-
queles que detêm o controle da emissora ou do grupo 
de emissoras, o direito à informação está sendo agre-
dido, o que pode ensejar uma medida de exigir quase 
que o direito de resposta. Isso precisa ser informado 
ao público, porque ele tem o direito de saber. 

Vou passar apressadamente por esse exemplo 
porque não é da minha especialidade. Estudei Direito, 
mas fui um péssimo aluno. Consegui me formar, mas, 
por respeito aos meus professores, jamais prestei um 
exame da OAB. Então, vou falar de uma área que não 
é da minha especialidade. É como se houvesse uma 
forma de contato entre essa fantástica inovação – os 
direitos difusos – e esse tipo de medida que eu propo-
nho. O público tem o direito de estar informado. Acho 
que o Sérgio investigou coisas mais ou menos por aí e 
talvez possa falar um pouco mais sobre isso. Enxergo, 
portanto, não na figura do Estado, mas na dos direitos 
do cidadão, um lastro para que a sociedade possa agir, 
pedindo espaço e entrada nos critérios que determinam 
o que vai ou não para o ar. Notem que a televisão não 
tem a presença do telespectador, como os jornais têm 
do leitor. Os jornais e o rádio têm. O ouvinte fala com o 
apresentador. Na televisão, não temos a figura do teles-
pectador dizendo: “Eu não gostei daquele programa, eu 

queria que ele fosse diferente”. Nós estamos tentando 
fazer algo diferente na RADIOBRÁS, onde temos uma 
ouvidoria pública – a Emília Magalhães está presente. 
Começamos com o rádio, estamos passando para a 
televisão. O telespectador poderá questionar e discutir 
o que vai ao ar. Mas isso ainda não existe na televisão. 
Até nisso ela é um meio de comunicação atípico, que 
monologa. É algo muito curioso.

Para encerrar, quero responder ao Murilo sobre 
o que ele comentou da Radiobrás. O Murilo é um es-
tudioso e foi referência para muitos dos meus escritos. 
No ano passado, lancei, juntamente com a Maria Rita, 
um livro chamado Ideologias. Escrevi um ensaio sobre 
a memória dominada pela televisão no Brasil, no qual 
cito um trabalho do Murilo e do Vinícius e outras coisas. 
Conheço-o, como leitor e estudioso, há muito tempo.

Murilo, fique totalmente à vontade e, por favor, 
sinta-se estimulado a criticar e estabelecer restrições 
à minha gestão na Radiobrás e a tudo o mais. Serão 
muito bem-vindas. 

Herdei estrutura de uma genealogia que bate no 
autoritarismo: a Radiobrás. Não queremos posar de 
comunicação pública. A Radiobrás é uma empresa pú-
blica, de direito privado, parte da administração indireta 
vinculada à Secretaria de Comunicação do Governo, 
e é regida pela Lei das Sociedades Anônimas, de tal 
forma que o Estado detém 100% das ações. Ela não 
tem autonomia nem independência necessárias para 
a definição de empresa de comunicação pública. Ela 
é uma estatal típica, mas não tem o direito de praticar 
o proselitismo partidário, a propaganda e a promoção 
de governantes. Isso não fazemos. A única inovação 
que fizemos na Radiobrás foi aprofundar o seu com-
promisso com a verdade factual, com a pluralidade e 
a diversidade. Noticiamos fatos com o máximo de ob-
jetividade, no sentido de ter a objetividade como parâ-
metro de proteção contra a subjetividade tendenciosa. 
Todo o mundo diz que a informação objetiva não exis-
te. É verdade. Mas a informação subjetiva deslavada 
também não pode existir. Ela precisa ter um freio. E 
isso é o que fazemos. Então, se há uma manifestação 
contra a reforma da Previdência, como já aconteceu, 
na Esplanada dos Ministérios, isso é noticiado em A 
Voz do Brasil. Erramos, mas corrigimos. Não queremos 
mascarar ou maquiar a estrutura e a natureza jurídica 
da Radiobrás, mas primar pelo compromisso com a 
verdade e com o direito à informação do cidadão.

Passei a vida criticando emissoras que sonega-
vam informação de alta relevância ao público brasileiro. 
Não poderia trabalhar em uma empresa pública que 
praticasse o mesmo desvio. Então, sob a nossa gestão, 
tentamos não fazê-lo. Quando isso acontece, pedimos 
desculpas. Mas somos uma empresa estatal, e o des-



Outubro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 46441 

vio não é o modelo ideal para comunicação pública 
no Brasil. Podemos discutir isso fartamente, porque 
há mil conexões, há a rede pública de televisão, da 
qual passamos a fazer parte pela TV Nacional. Pela 
primeira vez, um programa da rede pública nacional 
de televisão é gerado de Brasília, com debates plurais. 
Isso nunca tinha acontecido. Mas estamos dentro de 
uma estrutura com mil limitações, armadilhas e pro-
blemas. Quando vim para cá, não tinha medo disso, 
e continuo não tendo. E olha que já acumulei, nesses 
2 anos e alguns meses, inúmeras derrotas, algumas 
vergonhosas, mas vamos fazendo o melhor que con-
seguimos.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Deputado Orlando 

Fantazzini) - Agradecemos ao Eugênio Bucci a par-
ticipação.

Concedo a palavra à Sra. Heloísa Buarque de 
Almeida, antropóloga e pesquisadora da Universidade 
de Campinas – UNICAMP.

A SRA. HELOÍSA BUARQUE DE ALMEIDA - 
Agradeço pelo convite para participar desta Mesa. O 
tema é muito instigante e interessante.

Sou antropóloga e represento também a Asso-
ciação Brasileira de Antropologia. Sou pesquisadora 
da UNICAMP, portanto, acadêmica, com muito pouca 
experiência em políticas públicas, mas com bastante 
experiência de reflexão sobre a televisão brasileira. 
Trabalho no Núcleo de Estudos de Gênero, o PAGU, 
e tenho preocupação com a questão do feminismo e 
do gênero na televisão. Sempre cruzamos essas ques-
tões com outras: classe social; raça (principalmente); 
diferenças étnicas. 

Vou tentar dar uma contribuição, apesar de mui-
tas falas já terem reforçado o debate. Peço desculpas 
pela repetição.

A análise da televisão brasileira é muito com-
plexa, por conta da centralidade na nossa sociedade. 
Não é muito simples. Paradoxalmente, defendo que, 
apesar de não ter querido isso, a televisão brasileira, 
a Rede Globo particularmente, favoreceu o ambiente 
de participação feminina. É algo um pouco polêmico, 
porque é uma emancipação bastante paradoxal e per-
versa. Na verdade, esse tema faz parte da minha tese 
de doutorado.

É um feminismo bastante consumista, voltado 
ao consumo, que constrói padrões de beleza e de fe-
minilidade excludentes, diferentes. Esses padrões são 
problemáticos porque são sexualizados, excludentes 
das camadas sociais mais desfavorecidas, focados na 
classe média alta carioca etc. 

Pesquisei 2 aspectos e vou tentar fazer a cone-
xão entre eles. Por um lado,

pesquisei a estrutura comercial da televisão na 
interface entre telenovela e publicidade, pensando 
exatamente em algo que estamos questionando aqui, 
que é essa estrutura comercial, e algo que é um pouco 
problemático, porque vem dessa estrutura puramente 
comercial. Por outro lado, pesquisei também a recep-
ção, com famílias de classe média e popular. Assisti 
à televisão junto com elas e procurei ouvi-las muito, 
nessa atividade antropológica, que faz parte do traba-
lho etnográfico, de ouvir não os especialistas, mas as 
pessoas comuns, que têm televisão em casa e convi-
vem com isso em seu cotidiano.

Quando fui chamada para vir aqui e falar sobre 
o controle social da televisão, a primeira idéia que me 
veio à cabeça foi esta: precisamos de algum controle, 
socialmente falando, porque ela tem efeitos sociais. 
Acho que temos de pensar um pouco no fato de que 
a televisão tem pelo menos 2 tipos de efeitos, generi-
camente falando: os planejados e os não planejados, 
os que a televisão tem pela sua estrutura, definidos 
como efeitos para os quais ela está dirigida, e aqueles 
outros que vão acontecendo no meio do caminho pelos 
seus próprios conteúdos. No caso, o efeito planejado 
mais evidente da história da televisão brasileira, que 
tem a ver particularmente com a hegemonia da Rede 
Globo, é a relação entre o espalhamento da televisão 
no País, o fato de que o sinal foi esparramando-se aqui 
a partir da década de 70, e o desenvolvimento de uma 
sociedade de consumo. 

Quando falamos de televisão, estamos sempre 
falando de consumo, mesmo que não queiramos. Por 
isso, toda essa problemática da regulamentação recai 
muito fortemente, por exemplo, sobre a questão da 
publicidade. A TV aberta é paga pelos anunciantes, é 
um veículo. É assim que os anunciantes a consideram: 
um veículo para chegar não aos espectadores, mas 
aos consumidores. Os indivíduos não são vistos nem 
como espectadores nem como cidadãos, mas como 
consumidores, e isso orienta toda a organização, toda 
a estruturação de todas as televisões abertas. Quer 
dizer, quem são os verdadeiros clientes da televisão? 
São os anunciantes. E o preço da televisão, os senho-
res sabem, é definido pelo IBOPE, que diz quantas 
pessoas assistem a tal programa – e não mede só a 
quantidade de pessoas, mas também o que se chama 
no meio publicitário de qualificação dessas pessoas. 
Qualificação quer dizer potencial de consumo. A forma 
de classificar, A, B, C, D e E, é voltada para o poten-
cial de consumo, para se verificar quantas pessoas 
podem consumir. Nada tem a ver com condições de 
moradia nem nível educacional, e sim com a capaci-
dade de consumir.
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Assim, o que acontece? É preciso termos sempre 
em mente que o cliente da televisão é o anunciante. 
Então, os produtores de televisão precisam atrair audi-
ência para terem mais anunciantes para se sustentar. 
E quase todas as televisões são deficitárias, são empre-
sas problemáticas também. Concordo com o Prof. Mu-
rilo Ramos, e não estou dizendo nenhuma novidade: a 
questão mais problemática é de regulamentação, não de 
conteúdo. Voltarei a tratar desse tema mais adiante. 

Por exemplo, por que não temos uma produção 
local, regionalizada de televisão? Por que não temos 
espaços independentes de produção na televisão, já 
que ela é tão “pervasiva” na sociedade brasileira? Por-
que sob esse sistema comercial essa produção não se 
sustenta, e não se sustenta porque a lógica comercial 
brasileira é muito voltada para os grandes centros ur-
banos, para a classe média alta do Rio de Janeiro, de 
São Paulo e das cidades maiores. Além disso, ela é 
muito excludente. 

E quais são os efeitos não planejados? Pesqui-
sei-os com uma equipe muito grande – depois, se os 
senhores quiserem, posso comentar um pouco isso. No 
caso da questão de gênero, há o seguinte efeito não pla-
nejado: a televisão organiza-se pensando no consumo, 
e muitas vezes o consumo é pensado por quem vende 
produtos como algo tipicamente feminino; ou seja, os 
publicitários, os anunciantes acham que quem compra 
a grande maioria dos produtos são as mulheres, mesmo 
os feitos para homens e crianças, além de todos os pro-
dutos do espaço doméstico, como produtos de limpeza, 
alimentares e eletrodomésticos. Eles consideram que 
todos esses produtos são comprados pelas mulheres. 
Esse é um dos motivos por que a telenovela, que é um 
programa feminino, também é um sucesso comercial, 
e por ser dirigido às mulheres consegue uma gama 
muito maior de anunciantes. Mas quem escreve essas 
novelas, e onde elas são produzidas? Normalmente 
são produzidas no Rio de Janeiro e em São Paulo, a 
partir de modelos femininos de classe média alta, à 
qual pertencem as pessoas que produzem, escrevem 
e dirigem a novela.

Junto com essa lógica comercial – e esses aspec-
tos estão muito conectados; por isso, temos de tomar 
muito cuidado –, a novela, ao longo dos anos, desde 
a década de 70, foi repetindo e construindo como ide-
ais certos modelos femininos e masculinos. No caso 
do modelo feminino, as personagens são mulheres 
independentes, que trabalham fora, mas que têm de 
ser lindas, magras, elegantes, sensuais, amantes ma-
ravilhosas, mães dedicadas e donas de casa perfeitas, 
tudo ao mesmo tempo, porque com isso aumenta mui-
to a quantidade de produtos para anunciar para essa 
mulher. Não é só a mulher que fica em casa, é também 

a que trabalha fora. É tudo ao mesmo tempo. E minha 
tese é de que isso, ao longo dos anos, foi-se tornando 
um ideal muito comum na sociedade brasileira, e não 
só nos grandes centros urbanos.

Isso não quer dizer que as pessoas assimilam pas-
sivamente aquilo que vêem pela televisão, que aceitam 
o que estão vendo. Na verdade, elas vão dialogando, de 
acordo com o seu contexto cultural, e às vezes resistindo 
a esses modelos. Por exemplo, a questão da liberdade 
sexual das personagens femininas de novela foi, e talvez 
seja até hoje, nas cidades menores, um tema polêmico, 
chocante, contra o qual as pessoas reagem etc. Mas ao 
longo dos anos, quando se convive com a televisão des-
de pequeno, ela também começa a ser parte da cultura 
local. Não é mais algo que vem de fora. No começo ela 
vem de fora, mas depois passa a vir de dentro. Desse 
modo, criou-se um modelo mais liberal. 

Na América latina, o Brasil é, digamos assim, um 
país menos conservador na questão de gênero, em alguns 
aspectos, principalmente no que diz respeito à moral sexu-
al. Mas ao mesmo tempo isso é algo perverso, porque há 
todo esse ideal de que a mulher tem de fazer tudo, cuidar 
da casa, cuidar dos filhos, trabalhar fora etc. Além disso, 
discute-se muito pouco a divisão do trabalho doméstico, 
e agora estão começando a discutir a questão de que o 
pai pode cuidar do filho. Esse é um efeito não planejado 
da televisão. Quer dizer, a Rede Globo simplesmente 
foi produzindo seus programas no Rio de Janeiro e em 
São Paulo e aconteceu de, junto com o ideal feminista, 
espalhar-se esse ideal feminino hegemônico que hoje 
temos na sociedade brasileira, e que é injusto, desigual 
e violento, porque continuamos a ter uma sociedade ma-
chista, em que essas divisões são mal feitas. 

Esse modelo feminino glamouroso é parte dessa 
crença na capacidade do glamour de promover o con-
sumo. Dessa forma, quero discutir com os senhores o 
fato de que a TV tem capacidade de difundir socialmente 
certos valores, mas esse não é um efeito direto, não é 
uma simples causalidade. Quando fui fazer um trabalho 
de campo no norte de Minas, em Montes Claros, a pri-
meira observação que as pessoas me faziam era esta: 
novela é imoral. O comportamento sexual dos homens 
e das mulheres é inaceitável para o contexto local, prin-
cipalmente na opinião dos mais velhos. Para os mais 
novos, nem tanto, mas muitos daqueles que estavam 
acima dos 40 faziam esse discurso. As pessoas assistem 
à televisão e vão assimilando os conceitos, mas vão ao 
mesmo tempo criticando. Elas fazem críticas de ordem 
moral e política. Era muito comum mesmo pessoas mui-
to simples, com pouca educação, dizerem que o Jornal 
Nacional é a voz do Governo ou que a Rede Globo faz a 
cabeça das pessoas. Há uma crítica política à televisão, 
e também ao consumismo, embora as pessoas digam 
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que o problema são as crianças, que querem consumir 
muito, mas não enxergam que elas mesmas estão in-
seridas na lógica de uma sociedade de consumo per-
versa e desigual. 

Quando as pessoas me diziam que novela é 
imoral – e isso é algo que tem a ver com como con-
trolamos o conteúdo – eu achava muito engraçado, 
porque eu nunca a considerei imoral. Chocante para 
mim era o fato de que, na época em que eu fazia esse 
trabalho de campo, estava muito em moda a chama-
da “dança da garrafa”, da qual todos os senhores de-
vem lembrar-se. Durante todo o trabalho de campo 
que realizei em Montes Claros, percebi que em todas 
as festas realizadas na cidade, festas de adultos, de 
crianças, de igreja, de escolas, essa música era toca-
da e as crianças faziam toda a coreografia da dança, 
e confesso que eu ficava chocada, porque para mim 
aquilo era imoral, não a novela. Eu considerava aquilo 
uma sexualização precoce das crianças. Aquilo inco-
modava-me e mexia com minha moral, e é muito difícil 
para mim trabalhar essa oposição. Quer dizer, o que é 
imoral? O que é baixaria? Por que alguns programas 
de auditório e programas jornalísticos que retratam a 
violência urbana, como o do Ratinho, que para mim 
são tão horríveis, tão insuportáveis, de mal gosto, têm 
audiência? O que está acontecendo? Eu não consigo 
assistir a esses programas, apesar de pesquisar sobre 
televisão. É um problema. Só assisto um pouquinho 
por pura obrigação.

Outra questão que fui percebendo, no trabalho de 
campo, é o modo como as pessoas de classe popular 
se sentem. Hoje, na Rede Globo, percebemos que isso 
melhorou um pouquinho, mas, por exemplo, ainda é 
muito pequeno o espaço concedido tanto às pessoas 
de cor negra como às pessoas que não têm o padrão 
de beleza tradicional. Então, as pessoas de classe po-
pular vêem-se na televisão quando assistem a esses 
programas mais popularescos. Essa é a contribuição 
que quero dar aos senhores. Há algo de a pessoa 
se ver, considerar-se igual às outras. A identificação 
acontece com todos os programas, com novelas etc., 
mas percebe-se também que determinados programas 
mostram algo real do povo. Há essa ambigüidade. E 
não sei como fazemos para controlar isso, porque vejo 
cenas de flagrante desrespeito em programas como o 
do Ratinho, que apresentam a vida pessoal de alguém 
num momento muito delicado, e as pessoas choram e 
clamam por justiça. Muitas vezes está em jogo também 
a dificuldade de acesso à Justiça pelas classes popu-
lares. Já fiz uma pesquisa sobre isso também. Esse é 
um outro tema, que tem a ver com o fato de que esse 
tipo de programa pode explorar uma certa demanda 
social por acesso à Justiça.

Clamar contra a baixaria desses programas é 
algo antigo também, vem desde década de 70, com 
programas popularescos como o de Chacrinha e o de 
Silvio Santos, todos eles bastante criticados ao longo do 
tempo, embora tenham continuado a ser transmitidos. 
Mas o que acontecia? Antes do Plano Real, a Globo 
tinha os grandes anunciantes, e esses programas ti-
nham pouquíssimos anunciantes, apenas os voltados 
para as classes populares, que eles chamam de C e 
D, e nem existem na lógica dos anunciantes. Parece 
que havia uma cissão social em termos do que era a 
Globo e seus anunciantes e do que eram esses pro-
gramas e os anunciantes menores. Alguns programas 
de Silvio Santos só tinham anúncios do próprio pro-
grama de Silvio Santos. Hoje em dia esse panorama 
mudou, porque se descobriu que as classes baixas 
também consomem – aquilo que os antropólogos já 
sabiam há muito tempo. 

Será que estamos tendo uma espécie de repro-
dução da cisão social? Eu às vezes tenho a sensação 
de que o que está em jogo é uma espécie de cisão de 
classe social, em termos de capital cultural: quem tem 
mais tempo de educação formal não gosta desse tipo 
de programação, mas quem não tem se vê de algum 
modo retratado lá. 

Eu sei que a audiência desses programas não é 
só da classe popular. Estou generalizando. 

É muito difícil definirmos o que realmente é des-
respeitoso no conteúdo da televisão, por conta desses 
diferentes tipos de moral que estão em jogo. Somos 
um País que se unifica muito pela televisão. Concordo 
com isso, e não é novo o pensamento de que no Brasil 
temos uma identidade cultural um pouco forjada  pela 
televisão, uma identidade cultural que é excludente, no 
que diz respeito às variações regionais. Não nos es-
queceremos disso. Apesar de tudo, temos ainda uma 
heterogeneidade cultural neste País que faz com que 
tenhamos diferentes morais em jogo na hora de criticar 
a televisão. É por isso que as campanhas podem ter 
apelos muito distintos. É preciso censurar o casal de 
lésbicas na novela? Podemos fazer um discurso muito 
conservador e falar em nome dos valores da família 
– e aí já fico arrepiada, porque normalmente quando 
falamos em nome dos valores da família estamos ex-
cluindo os direitos das mulheres e crianças, no mínimo. 
Enfim, acho que é muito positivo haver na novela, em-
bora às vezes soe de modo meio didático e até melo-
dramático, um casal de lésbicas que adota uma criança 
negra. Acho que isso talvez seja mais uma forma de 
tornar ao longo do tempo um pouco mais respeitável 
a diversidade, mas sei que muito da grita pelo controle 
social da televisão vai contra isso também.
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O controle da programação é um assunto que 
considero muito delicado, porque fica no fio na nava-
lha, exatamente nessa heterogeneidade das morais 
que estão em jogo, embora eu entenda que há de 
se controlar um pouco o desrespeito aos direitos hu-
manos pela televisão. Isso é evidente. E uma situação 
bastante complicada refere-se ao fato de que a nossa 
própria sociedade é muito violenta, desrespeita muito os 
direitos. Assim, muita gente vai defender, os produtores 
vão defender que a televisão é só um reflexo da socie-
dade, que ela tem algo a ver intrinsecamente com essa 
sociedade, inclusive com suas desigualdades, mas eu 
nunca vou dizer que ela é só um reflexo da sociedade. 
Isso também é um pouco perigoso dizer. A televisão dá 
destaque a certos tipos de violência, como a urbana; 
agora, essa violência tradicional, antiga na sociedade 
brasileira, a violência doméstica, a violência da política 
clientelista etc., essas já foram alvo de tema de algumas 
novelas passadas, como O Bem-Amado, mas hoje em 
dia nem aparece muito. E ela reforça, de certa forma, 
tremendos preconceitos, como os preconceitos racial e 
sexual, que ainda são um problema na televisão. Como 
se faz com os programas humorísticos, que são muito 
violentos, se a violência está na chave do humor? É algo 
delicado. O preconceito sobre aquelas figuras genéricas 
que são chamadas de favelados também é algo que 
a televisão reforça o tempo inteiro, mas sempre sob a 
ótica de que se vai dar ao público o que ele quer, o que 
é bastante problemático.

Enfim, acho que há problemas sérios na questão 
do controle. Eu, por exemplo, vejo uma certa positivida-
de em algumas novelas, como já disse, e posso dizer 
aos senhores que Malu Mulher foi um programa muito 
importante, muito interessante, mas também entendo 
que a novela das 8 não é programa para criança. Mas o 
problema que temos no Brasil é o fato de que a televisão 
é a grande babá eletrônica da maioria das crianças.

Com o advento da TV digital, não sabemos bem o 
que vai acontecer, mas talvez isso permita, como gos-
taríamos, uma heterogeneidade maior de produção, a 
criação de um espaço de produção local, a ampliação 
dos espaços das TVs públicas. Termos de fato canais 
de TV pública que dedicassem o dia inteiro à programa-
ção infantil – refiro-me a um canal que não seja pago, 
porque o pago é altamente excludente – seria algo im-
portante neste País, exatamente porque a televisão é 
tão presente. Até uma certa idade podemos controlar 
a criança, dizendo-lhe que só vai assistir à TV Cultura. 
Eu faço isso com minha filha, que tem 3 anos e ainda 
posso controlar. E ela já diz: “Quero ver a TV Cultura”. 
Ufa, que alívio! Sabemos, porém, que ao longo do tem-
po esse controle se torna muito difícil. 

Na minha opinião, mais do que tudo, precisamos ter 
uma melhor oferta na televisão aberta. Com a TV digital 
vamos ter uma maior oferta de canais. O importante é 
que haja mais produtos da TV pública à disposição, tanto 
programas infantis como programas para adultos. 

No fundo, a grande questão não é tanto o conte-
údo do que temos atualmente na televisão, mas como 
controlá-lo com o marco regulatório, que é tão difícil 
e polêmico. A grita contra a Ancinav está aí para nos 
lembrar disso. Mesmo que houvesse problema quan-
to ao projeto da ancinav, a forma como foi tratada a 
questão, concordo com o professor, foi muito truculen-
ta. Mas o fundamental é termos uma oferta mais va-
riada. Essa oferta variada deveria permitir a produção 
independente, a produção regional e a visibilidade da 
nossa heterogeneidade cultural, inclusive da hetero-
geneidade física: negros, índios, brancos, etnias e re-
ligiões diferentes também na televisão. 

A questão é muito mais de como oferecer mais, 
como aumentar a oferta cultural para poder promover 
a melhora da qualidade da televisão.

Obrigada. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Deputado Orlando 

Fantazzini) - Obrigado, Heloísa. Todos os nossos ex-
positores foram bem fiéis aos seus tempos.

Vamos passar aos debates. Também teremos 
meia hora. Vamos abrir algumas inscrições. Minha pro-
posta é de ouvirmos todos aqueles que tenham algum 
questionamento a fazer e depois a Mesa responder em 
bloco, a fim de ouvirmos o maior número de pessoas 
possível e depois as respostas. 

A SRA. ROSÁRIO DE POMPÉIA - Meu nome 
é Rosário. Sou do Centro de Cultura Luiz Freire, uma 
ONG de Pernambuco. Também fazemos parte da cam-
panha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania, 
e estamos na coordenação da CRIS/ Brasil; para quem 
não sabe, é uma campanha internacional pelo direito 
à comunicação. Também faço parte da Intervozes, que 
é um coletivo de comunicadores. Tenho 9 perguntas 
para fazer, mas vou restringir-me a algumas. 

Prof. Murilo, qual a sua concepção de direito de 
comunicação? Ele está fundado no tripé da liberdade 
de expressão, do direito à informação e do direito a 
produzir a informação? Esses 3 fatores estão na con-
cepção do direito à informação? Como V.Sa. analisa 
essa abertura que o Governo afirma que vai existir 
para discutir a Lei Geral de Comunicação Eletrônica 
de Massa? Uma outra pergunta diz respeito ao siste-
ma público: na sua concepção, esse sistema público 
regeria os sistemas privado e estatal? E, além da re-
formulação dos Conselhos, haveria fundos de apoio 
a comunidades como, por exemplo, as indígenas e as 
quilombolas, para produzir informação? 



Outubro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 46445 

E uma pergunta dirigida ao Sr. Eugênio: V.Sa. 
acredita que existe no Brasil liberdade de expressão? 
É possível, com esse modelo neoliberal, exercer o di-
reito à comunicação?

A última indagação é para Romão: como o Mi-
nistério da Justiça trabalha com a questão da etnia? 
Por exemplo, esses estereótipos em relação à ques-
tão indígena, no sentido de que há índio puro, índio 
misturado – refiro-me a essas informações dadas pela 
mídia, à falta de informação sobre a questão étnica e 
racial no Brasil –, como os senhores estão trabalhan-
do com isso? E, quanto à mercantilização do corpo da 
mulher, como está esse debate?

Obrigada.
O SR. COORDENADOR (Deputado Orlando 

Fantazzini) - Obrigado, Rosário.
O SR. ALESSANDER WILCKSON CABRAL 

SALES - Meu nome é Alessander. Sou Procurador da 
República no Estado do Ceará. Quero fazer uma inda-
gação ao representante do Ministério da Justiça sobre 
classificação indicativa. No Estado do Ceará tivemos 
um embate judicial recente em relação a esse tema.

Há algo na televisão brasileira que todos devem 
conhecer e que suscita muitos questionamentos. Refi-
ro-me aos chamados programas policiais, que existem 
em âmbito nacional, mas também são difundidos em 
âmbito local. No Ceará, a programação policial é fei-
ta sem qualquer medida. Decidimos então não entrar 
na discussão do controle da qualidade do programa; 
em vez disso, resolvemos gravar 3 programas duran-
te cerca de 1 mês e encaminhar as fitas ao Ministério 
da Justiça, para que, por meio da respectiva diretoria, 
classificasse esses programas. Não queríamos entrar 
em nenhuma discussão acerca de controle, conteúdo, 
sensor etc. Isso ocorreu com a diretoria anterior. E o 
Ministério da Justiça fez a classificação desses pro-
gramas, que são exibidos entre 11h30min e 13h, ou 
seja, no horário do almoço, e simplesmente mostram 
corpos mutilados e cadáveres, sem falar na indigni-
dade a que são submetidos alguns presos, que ficam 
expostos ao escárnio – tudo isso com a conivência do 
aparato estatal policial.

A classificação do diretor responsável àquela 
época foi feita da seguinte forma: esses programas só 
poderiam ser exibidos a partir das 22h. Isso foi repas-
sado para o Ministério Público, que ingressou com uma 
ação solicitando à Justiça Federal que fizesse com que 
aquela indicação fosse obrigatória, determinando que 
aqueles programas só passassem com aquele conte-
údo a partir das 22h. A Justiça Federal deferiu então a 
ordem liminar. No entanto, a diretora de classificação, 
sem uma demanda do Ministério Público, mas apro-
veitando-se da situação – penso que corretamente –, 

resolveu também classificar os programas que eram 
exibidos em âmbito nacional. A partir daí veio a pres-
são das emissoras em âmbito nacional, porque se fez 
a classificação também para esses mesmos horários. 
Sabemos que esses programas são exibidos no perí-
odo da tarde e começo da noite. A partir dessa classi-
ficação, com base na portaria anterior, as emissoras 
fizeram pressão e a conseqüência foi absolutamente 
inusitada: o diretor foi afastado das funções e a res-
pectiva portaria foi revogada, o que deu ensejo à for-
mulação de novos parâmetros, aos quais estou tendo 
contato agora, com a sua exposição.

Esses novos parâmetros também chamaram mi-
nha atenção. São fundados em conceitos normativos 
indeterminados, pela minha avaliação, e dão ensejo a 
atuação subjetiva, mesmo que sob a perspectiva demo-
crática, inclusive com ampla defesa, contraditório, ou 
seja, num procedimento de classificação que vai fazer 
com que esses programas continuem sendo exibidos 
até que outros profissionais, de outras áreas, venham 
para este grande debate e a sociedade passe a inte-
ragir, para que se chegue a uma conclusão.

O resultado é o seguinte: a partir do momento em 
que a portaria anterior foi revogada, o juiz resolveu que 
aquela classificação do Ministério da Justiça não valia. 
É preciso fazer uma nova classificação. E os programas 
continuam a ser exibidos na mesma perspectiva. Ou 
seja, não tivemos nenhum ganho de classificação.

Minha pergunta é a seguinte: qual seria o cami-
nho correto: partir para uma nova provocação do Minis-
tério da Justiça para que, com base no novo modelo, 
construa para esse tipo de programação uma nova 
indicação? Seria essa a perspectiva de atuação do 
Ministério Público? E aguardaríamos essa indicação, 
que seria formulada após o transcurso de todo esse 
procedimento administrativo, com contraditório, ampla 
defesa, amplo debate com a sociedade? Enquanto 
isso, os programas continuam com a mesma apresen-
tação, no mesmo horário, para o mesmo público, com 
o mesmo apelo comercial e com difusão desenfrea-
da da violência. E a sociedade, que gosta de vê-los, 
vai cobrar do Ministério Público uma atuação judicial 
mais efetiva? 

A situação está totalmente fora de controle. In-
dago: o que fazer?

O SR. FRANCISCO PEREIRA - Meu nome é 
Francisco Pereira. Como todo Francisco, chamam-
me de Chico. Sou diretor do Sindicato dos Radialistas 
e ex-membro do Conselho de Comunicação Social. 
Ontem a colega de Pernambuco referiu-se a esse 
Conselho.

Sempre que falamos do problema da programa-
ção, visualizamos a questão da produção independente. 
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Eu também defendo a produção independente. Mas ela 
significará necessariamente uma boa programação? 
Os independentes, quando produzem, são realmente 
independentes. Qual a limitação dessa independência? 
É a indagação que faço. Não estou dirigindo a pergunta 
a uma pessoa determinada. Quem tiver oportunidade 
e achar que deva pode responder-me.

Conforme foi dito ontem pela companheira de 
Pernambuco, quando falou do Conselho de Comuni-
cação Social, uma pessoa dirige uma emissora por 
30 ou 40 anos e hoje representa naquele órgão a so-
ciedade civil; como se explica isso? Nessa interação 
entre Legislativo e Judiciário, deveríamos ter algum 
tipo de vigilância sobre o que seja a representação so-
ciedade civil. Em tese, todo o mundo é representante 
da sociedade civil e reivindica-se como tal. Mas uma 
determinada pessoa, no mandato anterior, represen-
tava um segmento de empresa, e agora esse mesmo 
cidadão – não vou citar nomes – permanece lá como 
representante da sociedade civil. Todos os senhores 
aqui são leitores ativos e devem ter conhecimento dos 
fatos; então, reservo-me o direito de não citar nomes, 
mas a situação é cristalina. O presidente do Conse-
lho, há cerca de 30 anos – não sei ao certo há quanto 
tempo –, era diretor da TV Manchete. Hoje esse ci-
dadão preside o Conselho. Todos devem saber que 
o presidente tem de ser representante da sociedade 
civil. Como isso ocorre?

Para concluir, lamento que nem a Radiobrás, nem 
a TV Câmara, nem a TV Senado estejam aqui trans-
mitindo este belíssimo debate. Nas próximas oportu-
nidades, lembremo-nos dessa parceria. Certamente o 
fato passou despercebido. Não faço qualquer crítica, 
e sim um alerta, porque nunca vamos ver um debate 
como este na Globo 40 anos. (Risos.)

Obrigado.
O SR. DOMINGOS - Para nós que tentamos 

desenvolver algum controle sobre os programas num 
País tão desigual, em que a mídia está absolutamen-
te concentrada, esta é uma manhã muito feliz, porque 
temos a oportunidade de encontrar pessoas que re-
fletem perspectivas diferentes em relação ao mesmo 
tema. Podemos perceber – sobretudo nós, do Minis-
tério Público – que não estamos sós.

Eugênio Bucci, venho estudando bastante, há 
muito tempo, o que você escreve – porque também 
pesquiso nessa área – e acho que deve estar sofren-
do um pouco, assim como muitos de nós, com este 
Governo, com as políticas, com a desesperança que 
está sendo semeada. Tentamos resistir a tudo isso 
alimentando a alma aqui e ali com algumas coisas. E 
pergunto-lhe com muita franqueza: você tem alguma 
esperança de que o Governo Federal tome alguma 

iniciativa? Talvez a pergunta mais adequada seja: que 
iniciativas o Governo está tomando para elaborar uma 
política pública em relação à mídia, sobretudo à mídia 
eletrônica? Não deve ficar preso somente à TV digital, 
que é uma política obrigatória que se injeta, porque 
é uma nova tecnologia que entra. O que está sendo 
produzido? Sei que é pedir demais, mas não conse-
guimos, na organização do evento, trazer ninguém do 
Ministério das Comunicações. Então, sobrou para você 
mesmo, dado o seu compromisso com o debate e com 
a vida nessa área.

E faço uma observação: há na Mesa um homem 
pequenino no tamanho, mas que tem sido, nessa luta 
dentro do Estado, um Davi lutando contra Golias. Re-
firo-me a Romão, que sem dúvida alguma está fazen-
do um trabalho extraordinário. Não sei onde consegue 
apoio político para se sustentar. Nós no Ministério 
Público temos mantido uma forte relação no grupo de 
trabalho com o objetivo de construir critérios para que 
a classificação indicativa, dentro dessa tarefa que é 
do concessionário do Poder Público, tenha critérios e 
elementos. Deve ser um instrumento para a sociedade 
começar timidamente a construir estandartes de quali-
dade, padrões de forma de utilização democrática da 
mídia eletrônica.

Então, não tenho nenhuma pergunta a fazer a 
Romão, mas não poderia deixar de destacar que neste 
deserto ele ainda nos traz um pouco de esperança de 
que é possível construir algo.

O SR. COORDENADOR (Deputado Orlando 
Fantazzini) - Vou ter de me retirar, e por isso pedirei à 
Dra. Ella que assuma a Presidência dos trabalhos, mas 
não posso sair daqui sem fazer um rápido comentário: 
ouvi dizerem muitas vezes na Mesa que a baixaria é 
uma questão subjetiva, que nos inclinamos muito para 
o lado da moral; ora, desde o início tivemos a preo-
cupação de, primeiramente, apropriarmo-nos de um 
tema popular. Constatamos que até hoje as TVs são 
propriedade privada; portanto, seus proprietários têm 
o direito de fazer o que bem entenderem, e quem não 
estiver satisfeito que não assista aos programas. En-
tão, apropriamo-nos do termo “baixaria”, mas tivemos 
o cuidado de definir o que seja baixaria para a campa-
nha. E é algo objetivo, do nosso ponto de vista: a viola-
ção dos direitos humanos, que estão consagrados na 
Constituição Federal, nas convenções internacionais, 
na legislação ordinária e assim por diante. 

As senhoras do Rio de Janeiro coletaram mais de 
400 mil assinaturas e queriam colocar seu manifesto no 
nosso site porque consideravam uma aberração mulher 
beijar mulher. E nós dissemos: “Lamentamos, mas nós 
defendemos inclusive o direito da opção sexual, e não 
vamos aceitar esse tipo de conduta”. Então, para nós, 
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a campanha não tem essa conotação do moralismo, 
muito pelo contrário; seu sentido é de defesa mesmo 
dos direitos de todos os setores da sociedade. Quero 
frisar esse aspecto.

Por outro lado, a campanha também cumpre o 
papel de desmistificar a questão das concessões pú-
blicas, de que a população também não tem conheci-
mento. Murilo, temos certeza de que sem pressão de 
fora para dentro o Congresso Nacional não mudará 
nada. Ou nós conseguimos envolver a sociedade no 
sentido de que faça a pressão para que tenhamos 
uma regulamentação e possamos democratizar os 
meios de comunicação ou vamos assistir ao aumento 
do número de concessões públicas para Senadores 
e Deputados. É óbvio que esses senhores proprietá-
rios dessas concessões não vão querer sequer pos-
sibilitar que haja qualquer mudança na legislação, 
porque do jeito que está eles estão indo muito bem, 
obrigado. Então, não poderia deixar de prestar esse 
esclarecimento. 

A Mesa vê, inclusive, outra alternativa além da 
discussão do controle da qualidade, do conteúdo. 
Refiro-me à forma como é prestada a informação. 
Por exemplo, pode-se informar à sociedade que um 
policial militar cometeu suicídio às portas do Palácio 
dos Bandeirantes em São Paulo, mas não é preciso 
ficar exibindo por 1 hora a cena do policial com a arma 
apontada para a cabeça até que ele a dispare. Há di-
versos modos de prestar a informação. Entendemos 
que esse enfoque é pernicioso, que atenta contra os 
direitos humanos, que afronta a Constituição, que 
desrespeita a sociedade. É essa a perspectiva. 

E a pergunta é: hoje temos condições, temos 
força suficiente para fazer as alterações na legisla-
ção, para criar um marco regulatório para os meios 
de comunicação ou vamos precisar de fato de um am-
plo respaldo da sociedade para que esta Casa possa 
conscientizar-se de que a sociedade está cansada e 
de que queremos de fato liberdade de expressão? Não 
só liberdade de expressão para os proprietários, para 
os concessionários, mas para toda a sociedade. 

Rosário falou sobre a questão indígena. Na te-
levisão, o índio é vendido como um vagabundo, um 
indivíduo que não gosta de trabalhar. E como fica a 
classificação etária? Adianta dizer que esse programa 
pode ser exibido até às 21h, se ele está afrontando 
a dignidade de um conjunto? Basta classificar so-
mente, ou temos que ir além da classificação? Quer 
dizer, podem ser violados os direitos humanos após 
às 21h? Antes, não, mas depois podem? Como po-
demos avançar nesse contexto? 

Peço desculpas a todos, mas não vou poder ficar 
para ouvir as respostas, mas tomarei conhecimento 
delas a posteriori.

Convido a Dra. Ella Wiecko a assumir a presi-
dência dos trabalhos. 

A SRA. COORDENADORA (Ella Wiecko Volkmer 
de Castilho) - Duas pessoas querem fazer perguntas. 
Diante do adiantado da hora, vou receber apenas essas 
duas inscrições. Depois passarei à rodada de mesa. 
Quem são essas duas pessoas? (Pausa.) Bem, então 
são 3 pessoas. 

(Não identificada) - Sou estudante de Comunica-
ção da UnB. Minha pergunta é dirigida a Romão. Não 
conheço o trabalho que faz, como o procurador disse 
conhecer, mas a partir do que expôs sobre o trabalho 
de classificação realizado, gostaria de saber qual o 
grau de sua eficácia, porque não consigo entender 
que haja uma classificação, baseada na violência, na 
expressão de sexo em excesso, que permita a exibi-
ção na TV de filmes violentos como os de Van Damme 
às 14h do domingo. Por isso eu gostaria de saber a 
eficácia dessa classificação, já que esse tipo de filme 
continua sendo exibido na TV nesse horário.

A SRA. COORDENADORA (Ella Wiecko Volkmer 
de Castilho) - Muito obrigada.

Com a palavra o segundo inscrito. 
(Não identificado) - Tenho muitos anos de jane-

la, nessa brincadeira de ficar assistindo a seminários, 
mas a um painel com tanta densidade e brilhantismo é 
muito raro assistirmos. Quero parabenizar a Procurado-
ria e a Comissão de Direitos Humanos pela realização 
deste painel. Tenho muito a dizer, mas não há tempo. 
Enfim, fiquei muito feliz com este debate.

A pesquisa que Edgard fez é muito interessan-
te. Vai, talvez, um pouco na contramão do que o Prof. 
Mancuso disse ontem. O professor disse que já exis-
te norma suficiente, mas, pelo que mostrou Edgard, 
não existe. Por exemplo, considero o ECA o núcleo 
dessa classificação e de tudo que se disse aqui. O 
mais importante é fazer com que se respeite o ECA. 
Outros estatutos também, mas o ECA é o que está 
mais consolidado. Não temos nada daquilo que Ed-
gard descobriu, por exemplo, na legislação européia. 
E ele não foi muito longe, chegou só até o Canadá. 
Imagino que haja muito mais por aí. Gostaria de sa-
ber como os senhores vêem isso. É algo que temos 
de lutar para que seja auto-regulamentado ou vale a 
pena fazer um projeto de lei que garanta tudo isso? 
Ou vamos ficar no casuísmo ou no direito canônico, na 
vigência de um novo Papa, que foi o chefe da Sagrada 
Congregação da Fé? 

O SR. ADILSON ZANATTA - Bom dia. Meu nome 
é Adilson, sou assessor da bancada federal do Partido 
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dos Trabalhadores e comecei a acompanhar esta se-
mana o projeto de lei do Deputado Orlando Fantazzini. 
Teremos grandes embates, e de fato fiquei um pouco 
preocupado com a própria concepção do projeto, que 
na minha opinião não reflete o nível dos debates. Pare-
ce-me que o projeto tem algumas questões de ordem 
formal que atingem o mérito e podem contribuir para 
uma opinião da Ancinav. Estou inserindo-me agora nes-
se debate; no entanto, tenho acompanhado, como bom 
brasileiro, a discussão sobre a baixaria na televisão e 
a questão da regulação, que acho seriíssima.

Quero fazer apenas duas ponderações, uma delas 
para a Profª. Lena: como observador, essa sensação 
de cisão já me havia sido passada. Como se situa isso 
no que diz respeito às televisões aberta e fechada? 
Parece-me que a televisão fechada tem outro espaço, 
um espaço elitizado, que também contém muita baixa-
ria, mas parece que aí há uma tolerância.

A outra ponderação é dirigida a Eugênio. Não é 
bem uma ponderação, mas uma provocação. Não sei 
se você é responsável por isso. Na Bahia, outro dia 
uma entidade da qual faço parte ganhou uma ação 
contra a Igreja Universal pelo uso das imagens da 
mãe de santo de forma ofensiva. Estamos num Es-
tado secular, mas mesmo assim ainda percebemos 
que não apenas as concessões usam a televisão de 
forma messiânica; parece-me também que a TV públi-
ca brasileira abre espaço. É claro, somos um País de 
maioria católica, mas temos outras religiões. Já ouvi 
um questionamento nesse sentido. A questão é a se-
guinte: quando do debate sobre a BBC de Londres na 
guerra do Iraque, li um pouco e descobri que lá eles 
têm um outro modelo de TV pública. Ou seja, lá a TV 
é mais do que estatal, é pública. Há a participação da 
sociedade no conteúdo da TV. 

Eram as questões que gostaria de pontuar, e 
agora gostaria de ouvir a Mesa.

Muito obrigado. 
A SRA. COORDENADORA (Ella Wiecko Volkmer 

de Castilho) - Temos um limite de horário. Agora são 
12h30min; às 13h teremos que finalizar esta Mesa. 
São várias as questões a serem apresentadas. Na-
turalmente, cada um dos nossos painelistas não vai 
conseguir responder no tempo que gostaria. Proponho 
que cada um responda em mais ou menos 5 minutos. 
Eu estava pensando em começar pela mesma ordem 
da apresentação. 

Com a palavra o Prof. José Rebouças. 
O SR. JOSÉ EDGARD REBOUÇAS - Achei muito 

interessante as falas de todos os participantes, além 
das da Mesa, que foram muito ricas. Este seminário 
foi coroado, pelo menos na parte da manhã, com uma 
boa interação entre o público e a Mesa. Os assuntos 

levantados dariam um outro seminário, que culminaria 
num volume muito grande de análise. 

Vou deter-me em duas questões básicas, uma 
de Zanatta, que acho que é o ponto principal, já que 
estamos neste seminário junto com os Procuradores 
e na Casa dos legisladores; então, somos tomadores 
de decisão e também aqueles que ficam procurando 
se as decisões estão sendo cumpridas ou não. Sempre 
digo que os Procuradores têm que começar a encontrar 
mais do que procurar, e acredito que aqui poderemos 
dar algumas pistas para isso. Quanto à pergunta de 
Zanatta, se a saída seria a auto-regulamentação ou 
uma legislação específica, quero dizer que a auto-re-
gulamentação, como o nome já diz, defende o interes-
se privado de quem está auto-regulamentando-se. No 
caso da publicidade, no caso da televisão, auto-regular, 
em se tratando de interesse privado, vai totalmente 
contra o que é o princípio da televisão de interesse 
público. Então, não haveria nada de regulamentação 
com interesse público. Continuaria prevalecendo o in-
teresse privado.

Trazer para nossa Casa de leis a regulamen-
tação disso leva-nos a um outro problema, porque, 
como lembrou o Deputado Fantazzini, não vi ainda os 
números do DIAP desta atual Legislatura, mas na Le-
gislatura passada 21% dos Parlamentares das duas 
Casas eram proprietários de emissoras de rádio e tele-
visão. Esse percentual é muito grande. Lembro-me de 
que na época da votação do art. 222 só um Deputado 
se declarou impedido de votar. Foi um Deputado do 
interior do Paraná, dono de uma rádio. Ele disse pu-
blicamente que não manifestaria seu voto porque era 
parte interessada. E os outros? Na época quase 100 
Parlamentares eram ligados a essa área. 

Regular algo que não tem a participação da so-
ciedade é muito complicado. Se não tivermos um pro-
posta muito bem fundamentada do que queremos 
para a televisão, para o rádio e para a mídia em ge-
ral, vamos acabar incorrendo no mesmo equívoco da 
Ancinav. Nossa proposta vai morrer no nascedouro. 
Essa proposta tem de trazer para o nosso lado – são 
pessoas sempre bem-intencionadas – a sociedade 
civil organizada, nossa sociedade civil como um todo. 
O representante da sociedade civil no Conselho de 
Comunicação Social, que não é da sociedade civil 
coisa alguma – o presidente tampouco –, acabou de 
lançar um livro enaltecendo Roberto Marinho. Então, 
trazer para o nosso lado essa sociedade civil que é 
uma maioria silenciosa, como lembrava Pereira, que 
assiste televisão, mas não discute a televisão. 

Tínhamos de abrir esse debate na TV Câmara ou 
na Radiobrás, começar a ocupar os meios de comu-
nicação, chamar a sociedade para a campanha con-
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tra a baixaria, começar a colocar a voz do cidadão e 
a participação da sociedade para fazermos um lobby 
preventivo. E se queremos chegar a uma proposta de 
regulamentação e queremos que a sociedade possa 
comentar os meios de comunicação da mesma forma 
como comenta o capítulo da novela de ontem, sabendo 
que as emissoras são concessões públicas, que essas 
concessões são renovadas e têm que prestar relatórios 
ao Governo – em princípio, ninguém sabe disso – então, 
vamos prestar esses esclarecimentos à sociedade. Só 
que esse é um trabalho longo. Se sairmos com uma 
proposta de regulamentação imediata, correremos o 
risco de ver engavetadas nossas pretensões muito 
rapidamente. Como não estamos pensando somente 
na sociedade de hoje, mas também na do futuro – e 
toda legislação, pelo menos do pouco que entendo do 
Direito, é pensada no sentido de que dure o máximo 
de tempo possível –, que comecemos a realizar as 
ações, e que cada um de nós se torne um multiplicador 
do debate com a sociedade, que todos possam falar 
de televisão, para que haja efetiva regulação social, e 
não simplesmente uma regulação social maquiada de 
especialistas ou de legisladores. 

São esses os pontos que eu queria destacar: se a 
regulamentação nascida nesta Casa de leis é realmente 
representativa para esse ponto específico, já que boa 
parte delas é também composta de radiodifusores, e 
se não nos estamos colocando na posição de achar 
que só nós temos conhecimento porque estudamos 
mais sobre isso. Por que a sociedade, que é tão parti-
cipativa e que passa boa parte da sua vida em frente à 
televisão, também não pode participar desse processo, 
em vez de ficar só como espectadora? 

Essa é a minha proposta. 
O SR. MURILO RAMOS - Este ano, além dos 

40 anos da Globo, comemora-se o transcurso dos 
25 anos do Informe Mac Bride, aquele rica discussão 
dos anos 60 e 70. Naquela época, houve uma grande, 
belíssima e produtiva – e até hoje atual – discussão 
sobre a comunicação, que tinha 3 eixos fundamentais: 
uma nova ordem mundial da informação e da comu-
nicação, políticas nacionais de comunicação e direito 
à comunicação. 

Por que é importante o direito à comunicação, 
que vocês defendem na campanha Communication 
Rights on the Information Society – CRIS? Porque o 
liberalismo burguês se apropriou, no tempo, da idéia 
de liberdade de expressão. Ele outorgou essa liber-
dade às empresas de comunicação, à comunicação 
comercial, particularmente iniciando pelo mais notório 
jornal americano. É como se o telejornal por si tives-
se mandato para falar por nós todos. Quando se fala 
em direito à comunicação, está-se horizontalizando 

a relação, e não é à toa que a discussão da Unesco 
morreu quando Reagan e Thatcher assumiram e veio 
a hegemonia neoliberal; eles mataram essa discussão 
porque sabiam que ela tinha um potencial transforma-
dor muito grande. A idéia de sair da liberdade de ser 
informado para a liberdade de informar também, esse 
é o vigor teórico do conceito de direito à comunicação, 
e ele tem de ser perseguido. Quando da discussão da 
Constituição de 1988, tentamos inserir isso e tivemos 
mais uma derrota, porque os empresários sabiam que 
aquilo ia representar uma mudança de eixo, abrindo 
mais canais, mais possibilidades. 

O sistema público tem uma chance de qualificar 
melhor minha crítica. E aí, rapidamente, vou lembrar – e 
Eugênio sabe que não foi pessoal – que alguns anos 
atrás tivemos um Governo petista em Brasília. Emília 
e Chico estão presentes e vão lembrar-se disso. Fiz 
parte de uma comissão da Rádio Cultura. Nós íamos 
“publicizar” a Rádio Cultura. Ela tinha um slogan: Uma 
emissora do Governo do Distrito Federal. Participamos 
de várias reuniões, e um dia um dos colegas da co-
missão telefonou-me e disse: “Murilo, você já ouviu? 
Ligue o rádio na Cultura. Eles têm um slogan novo.” E 
ouvi lá: “Uma emissora do Governo do Distrito Federal”. 
Não sei se ainda é esse o slogan. Não deve ser. O que 
ocorreu? Essa é a questão. Nem o Governo do PT em 
Brasília teve a coragem de abrir mão da Rádio Cultura. 
Dentro do Governo, havia aqueles que diziam: “Temos 
que ter a nossa rádio para combater a do Roriz. Ro-
berto Marinho está aí.” Não tiveram coragem de abrir 
mão, de mudar a natureza jurídica da Rádio Cultura. 
E aí pode-se perder a eleição e no dia seguinte haver 
o desmonte de tudo. 

Lembro-me do meu querido amigo, o professor 
de Direito José Geraldo de Souza Júnior. Ele tinha um 
belo programa na rádio. Um dia telefonou-me e disse: 
“Murilo, foi tudo para o espaço”. Esse é o risco. Hoje 
temos Eugênio Bucci na presidência da RADIOBRÁS. 
Hoje dispensamos qualificativos, e a fala dele mostrou 
claramente quem é Eugênio Bucci. Amanhã podemos 
não ter mais Eugênio Bucci na RADIOBRÁS. E aí? 

Essa é a coragem que eu queria ver o Governo 
ter, a de iniciar esse processo, que é longo, difícil, com-
plicado, e exige não só vontade como também dinhei-
ro, financiamento. Há vários problemas, mas em algum 
momento é preciso começar esse processo.

Li a pergunta de Adilson. Tenho em mãos alguns 
anexos sobre os quais não pude falar, mas recomendo 
a você, que está trabalhando com isso na Assessoria 
Legislativa, que olhe a consulta pública da BBC, a nova 
Carta Real da BBC. Se quiser, passo-lhe as referên-
cias. E leia o livro de Laurindo Lalo Leal Filho, intitula-
do A Melhor TV do Mundo. Tirando o título, que é um 
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pouco abusivo – e Lalo sabe disso; aliás, ele poderia 
estar aqui conosco, falando dessas questões todas –, 
entendo que a BBC ainda é a melhor referência para 
tentarmos pensar uma TV de serviço público, guarda-
das as devidas proporções. 

Acho  extremamente importante fazer essa veri-
ficação, tendo em vista que há uma consulta em an-
damento. Estão renovando a carta real da BBC, de 
2006 a 2017, para 10 anos. É a renovação que se faz 
periodicamente. Essa é a reposta que tenho para a 
questão do sistema público. Em algum momento há 
que se enfrentar essa questão.

Quanto à indagação ainda da Sra. Rosário, de 
como vejo a Lei Geral, outro dia, numa primeira con-
versa com uma autoridade de médio escalão, mas 
muito ativa no Governo, ouvi aquele “quem sabe, quem 
sabe, mas não para já, eu vou ter que acreditar num 
segundo mandato”... 

Notei que há boas intenções, a lei é necessária, 
é fundamental, evidentemente, mas até a pessoa com 
que conversei, embora não tenha afirmado, deixou cla-
ro: temos a missão, temos a responsabilidade, vamos 
precisar de apoio, de participação, porém não há um 
timetable, não há um cronograma.

Agora, vou responder às perguntas do Chico, que 
formulou questões fundamentais. Esta é a minha gran-
de preocupação teórica neste momento: como rever o 
conceito de sociedade civil, como rever o conceito de 
ONG, de terceiro setor. Por isso fui retomar um autor 
que sempre prezei – e vou fazer de novo o comercial 
do recém-lançado livro, que está aqui – para trabalhar 
esse conceito de sociedade civil em grande, tal como 
interpretado pelo grande Norberto Bobbio, com a idéia 
de aparelho privado de hegemonia. 

Criou-se a idéia de ONG, terceiro setor, comu-
nitário, sociedade civil, é tudo bom, só que existem 
imensas contradições em todo esse processo. Por isso 
temos que qualificar esse debate. Por isso que o Ar-
naldo Niskier – vou dizer o nome – é o presidente do 
Conselho de Comunicação hoje, e o Roberto Wagner 
voltou para o Conselho na qualidade de membro da 
sociedade civil, quando ele representava o empresa-
riado. Isso também é culpa nossa, porque não adianta 
colocar apenas o organizado, com aquela desculpa, 
somos colegas e tal... Não adianta inventar para de-
pois ter que fazer uma autocrítica. Por isso é que aqui, 
hoje, fico estudando, lendo, forçando, e aí se cria a 
idéia de que esse lado é bom e a mesma coisa é o 
terceiro setor. 

Então, despolitiza, desideologiza, é parte da onda 
neoliberal, é parte da onda do pensamento único. De 
repente, fica tudo igual. Temos que voltar a fazer po-
larizações. Claro, é uma missão acadêmica, mas tem 

que ter reflexos na política. Aí, por exemplo, o que vem 
ocorrendo na macroeconomia brasileira desilude. Não 
tem como. A economista petista Leda Maria Paulani, 
conceituada em economia política, tem um conceito 
chamado TINA – There is No Alternative. Ela diz as-
sim: There is – há. Há, sim, outras alternativas que 
podem ser buscadas. Então, que se assuma que a 
alternativa que está sendo buscada é específica, 
mas não se diga que não há alternativas, porque 
há alternativas, sim. Economia não se gera apenas 
de uma maneira. Portanto, não posso aceitar alguns 
discursos oficiais da área macroeconômica de que 
estamos fazendo isso. Mas é isso que tem de ser 
feito. Estou cansado de ouvir isso todo dia.

Como se vê, essa discussão em torno da so-
ciedade civil... O que aconteceu é reflexo daquilo 
que politicamente vínhamos falando, isto é, de a 
gente de repente colocar tudo no mesmo campo 
e, na realidade, o campo não ser esse.

A SRA. COORDENADORA (Ella Wiecko Volk-
mer de Castilho) - Agradeço a V.Sa. por ter ficado 
circunscrito ao horário. Obrigada.

Com a palavra o Dr. Romão.
O SR. JOSÉ EDUARDO ELIAS ROMÃO - 

Como o tempo é curto, eu vou pedir a todos que 
acessem o site do Ministério da Justiça www.mj.gov.
br, porque lá temos links de classificação, alguns 
detalhamentos do que temos feito por aqui e parte 
dessas discussões que conseguimos reproduzir 
nessa página.

Quero fazer menção à existência de um grupo 
de trabalho, com prazo de 120 dias para concluir 
esse processo. Após a conclusão desses trabalhos, 
vai-se dar início a um processo de consulta pública, 
processo esse que está sendo articulado para que 
se tenha certas situações em determinadas cidades, 
como Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São 
Paulo, locais onde já existe algum movimento, para 
que possamos discutir mais  profundamente cada 
uma das questões aqui levantadas, e até mesmo 
aquelas que não foram debatidas, que a Rosário 
não pôde enumerar. Há uma série de questões que 
eu gostaria de tratar aqui, mas no processo de con-
sulta pública, certamente, poderei ouvi-la, além de 
receber novas contribuições e debatê-las com vocês. 
Vou tentar me referir aqui ao que foi levantado.

Quanto ao tema da mercantilização do corpo 
da mulher, dentre outros de relevância para a efe-
tividade dos direitos humanos ou para a responsa-
bilização de quem os considera, temos atuado da 
seguinte forma: quando disse que é uma abertura 
de procedimento, demandamos alguns conselhos 
específicos, como, por exemplo, em relação à FU-
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NAI, ou seja, que ela elencasse um conjunto de 
temas relevantes para compreensão do índio. Não 
significa que a FUNAI vai determinar tudo, ela será 
a parceira com quem naturalmente deveremos man-
ter contato. 

Ao Conselho da Mulher solicitamos, na Secretaria 
Especial da Mulher, a pauta de políticas e direitos que 
ocupam as discussões nesse âmbito. Do mesmo modo, 
o Conanda – e aqui temos um representante desse Con-
selho – foi acionado por nós para que participasse, num 
primeiro momento, das discussões sobre classificação 
indicativa, ou de conteúdo, analisada nesse processo, 
e dissesse o que deve chamar a atenção dos analistas 
quando tratarmos de temas relativos a crianças e ado-
lescentes. 

Com isso, possibilitamos a um grupo amplo de 
pessoas opinarem – e um jornalista da Rádio Câmara 
me indagou a respeito disso. Mas quem determina essa 
classificação? Pessoas como nós, que, pouco provável, 
receberam informações específicas sobre o tema; aque-
les egressos do Curso de Comunicação, orientados pelo 
professores Murilo Ramos e Luiz Martins, bem como o 
Prof. Fernando Paulino, que, no IESB, conseguem já 
produzir opinião e formar esse campo de classificação 
indicativa. Eles acabam sendo naturalmente atraídos por 
nós. Entram como estagiários e depois se tornam fun-
cionários do Departamento. Contudo, não há especiali-
zação nessa área. Há escassez de literatura. Qualquer 
um aqui que se dedique a levantar dados sobre o tema 
verificará que pouco se escreveu sobre classificação, 
pouco se refletiu, embora ela faça parte do texto consti-
tucional há 17 anos. 

Então, essa confusão a que se referiu o Eugênio, 
com a lucidez que lhe é peculiar, praticamente acabou, 
pois hoje já existe certa compreensão da censura, que se 
estabilizou, embora ainda ocupe parte do nosso trabalho 
– devo responder por ela –, mas quanto à classificação 
muito pouco se fez.

Enfim, as pessoas que analisam cada situação po-
dem fazê-lo melhor se compreenderem bem, ao entrarem 
em contato, cada um desses temas e contextos. Nosso 
esforço, nesse primeiro momento, foi contatar esses 
atores – movimentos, entidades e conselhos – para que 
nos oferecessem pautas. Parece um pouco burocrático, 
mas foi essa a preocupação que tentei estabelecer aqui. 
Como disse o Murilo, não se sabe se o Eugênio vai es-
tar lá no momento seguinte, como não se sabia do José 
Geraldo. Aqui não se trata de qualidades pessoais. Tenho 
tentado junto com a equipe – devo fazer menção a esse 
grupo de pessoas que hoje se organizam no Ministério 
da Justiça – constituir procedimentos e processos para 
que, mesmo não havendo mais essa equipe, quando não 
mais estivermos lá, esses mecanismos possam ser acio-

nados por decisão judicial, por provocação do Ministério 
Público e do cidadão. Temos tentado também produzir 
portarias, avançar na regulamentação por decreto para 
que tudo isso se estabilize como norma, como direito, 
como garantias processuais.

Esse era o primeiro ponto que desejava abordar.
Para além dessa relação sobre temas, o que 

esperamos produzir com a classificação indicativa, 
como nos sugeriu a Maria Rita Kehl, co-autora do 
livro Os sentidos do trabalho da ideologia, trabalho 
fundamental que faço questão de mencionar nesse 
processo de revisão de classificação pelo Ministério, 
que se faça com que a classificação não emita ape-
nas uma opinião negativa sobre o conteúdo. Ou seja: 
“Este programa não é recomendável para menores 
de 18 anos”. Segundo sugestão da Maria Rita Kehl, 
essa informação deve produzir discussão em casa. 
Mais adiante, ela sugere, nos cartazes de filmes, que 
se adicione “Discuta aborto com seus filhos”; “Discu-
ta discriminação sexual...”, “Discuta homofobia...” E é 
isso que o Ministério da Justiça tem tentado fazer: sair 
dessa análise bastante limitada, como bem expressou 
aqui o Deputado Orlando Fantazzini, das pequenas 
possibilidades da classificação para ir ao encontro de 
políticas de defesa dos direitos humanos. Por outro 
lado, ela pode muito pouco: produzir uma informação 
e sugerir o debate.

É o que temos tentado fazer em comum acordo 
com alguns movimentos e conselhos, quando acolhe-
mos pautas e produzimos uma informação positiva: 
“Discuta, sim, a homofobia”, “Discuta, sim, violência 
doméstica”, “Discuta  degradação moral dos jovens 
de classe média”, tema de filme recente.

Quanto aos programas policiais, é um dos te-
mas que mais ocupam as nossas atividades. Nove-
las também e programas de variedades, como vocês 
conhecem.

Outra atividade do Ministério da Justiça, além de 
classificar, é o monitoramento da exibição dessa clas-
sificação e seu cumprimento. Embora não esteja sob 
nossa competência a responsabilização e a punição de 
quem infringe a classificação, no monitoramento nós 
encaminhamos ao Ministério Público e ao Ministério 
das Comunicações – também por um novo procedi-
mento criado – a informação de que aquele programa 
infringiu ou descumpriu a classificação do filme para 
crianças e adolescentes. 

Temos conseguido alguns avanços a partir des-
se processo um tanto quanto – não sei se é o termo 
correto – metódico, mas é o meu papel, que me foi 
delegado quando o antigo diretor foi exonerado. Sou 
professor do Curso de Direito e de algumas disciplinas 
consideradas meio marginalizadas, como Direito Cons-
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titucional I, parte dos Direitos Fundamentais, Introdu-
ção ao Estudo do Direito II, Hermenêutica e também 
Metodologia Científica, até então uma disciplina não 
só marginalizada mas pouco valorizada. E foi por essa 
razão que a Dra. Cláudia Chagas, Promotora de Justi-
ça e atual Secretária Nacional de Justiça, me convi-
dou para assumir essa tarefa. Ela, vivenciando essa 
situação da exoneração do diretor e a fragilidade do 
trabalho de classificação, porque não havia procedi-
mento, me chamou e disse: “Romão, acho que você 
pode colaborar”. Eu respondi: “Cláudia, não entendo 
bulhufas de classificação”, e se viessem me perguntar 
sobre censura eu diria que sou contra. 

Mas foi com esse desafio de organizar um pro-
cedimento que produza resultados com alguma efi-
cácia e que traga informação com clareza que acabei 
aceitando essa atribuição que me foi conferida.

Vou exemplificar com um caso mencionado aqui: 
o Cidade Alerta. Claro que naquele momento eu 
concordava com a grande maioria das pessoas que 
aquele programa – e foi classificado por um ato do 
ex-diretor – deveria mesmo ser classificado e com 
as razões por todos conhecidas, pois se trata de um 
programa que não só expressa a violência, mas que 
poderia aqui, com tranqüilidade, classificá-lo como 
de baixaria. Pelo procedimento agora adotado, vou 
ter de fazer o registro com essa precisão. Não houve 
sequer uma decisão judicial ou provocação do Minis-
tério Público Federal. Havia, sim, uma petição inicial, 
mas não vou entrar em detalhes a respeito. A AGU, 
acho que no Ceará, pede, como faz na administração 
pública, ao diretor responsável informações, que, por 
sua vez, numa fragilidade de procedimento, se sen-
te obrigado a classificar, sem que houvesse um pro-
cesso administrativo, sem que se tivesse garantido 
sequer a possibilidade de defesa e de contraditório. 
Aí é muito fácil demolir um ato como esse. E sen-
do a Cláudia e o Ministro Márcio Thomaz Bastos, o 
que é que eu faço – e tenho de fazer menção já que 
adentrei um pouco nessas considerações? Há apoio 
político? O Ministério da Justiça no Governo anterior 
– é imprescindível dizer isso – teve 9 Ministros em 8 
anos. O Ministério da Justiça sequer era moeda de 
troca. Sempre convivi com isso. Era um chaveirinho. 
Troca de Ministério: você pode levar uma camiseta 
ou o Ministério da Justiça. Era assim. O Ministério da 
Justiça parecia algo de menor importância. Felizmen-
te, o Ministro Márcio Thomaz Bastos tem conseguido 
atribuir ao Ministério essa feição técnica, um grupo 
que se mobiliza para produção técnica. Claro que há 
ingerências, há relações políticas que nos obrigam a 
determinadas ações. Mas é essa a característica. E a 
Cláudia não faz diferente na Secretaria Nacional de 

Justiça. Tem sua responsabilidade como gestora, mas 
antes disso ela é Promotora de Justiça e me obriga 
dessa forma. Talvez esse seja o apoio político que, 
entre outros, mencionou aqui no final.

Por fim, para deixar bem claro, nessa produção 
de resultados, faço, mais uma vez, um resgate sobre 
o Cidade Alerta: depois de 2 ou 3 meses de monitora-
mento – e o nosso monitoramento, em regra, era feito 
em 15 dias... Respondo ao Fernando Martins, que nos 
cobrava uma resposta sobre o Cidade Alerta, que fi-
nalizamos com um procedimento administrativo, nos 
termos da Lei nº 9.784, com todos os prazos cumpri-
dos, e encaminhamos para alegações finais. Quando 
a Record recebeu nosso produto, o processo de ale-
gações finais... Desde o dia 8 de abril o Cidade Alerta 
nacional não é exibido. É cedo para comemorar? Acho 
que sim, bastante cedo. Desde o dia 8 de abril. Foi 
desde quando o processo, para nós, se concluiu. Foi 
encaminhado ao Fernando para que ele apresentas-
se alegações finais. Acho que isso revela um pouco 
a consistência do trabalho que temos tentado realizar 
ou a  necessidade de um método. Com um método 
que cumpre prazos, que observa o contraditório, que 
garante a ampla defesa e que produz argumentos 
tecnicamente sustentáveis é difícil ficar enrolando. Al-
guns dizem: “Mas o programa faz exame de DNA, o 
programa presta serviços”. Enfim, foi-se reduzindo e 
acho que já existe um pouco de eficácia.

No caso dos regionais, há uma preocupação 
bem grande. O Ministério da Justiça consegue captar 
o sinal de Brasília. Não deixamos por menos. Aqui há 
um programa chamado Barra Pesada, exibindo infor-
mação violenta e contrária à classificação. Entramos 
recentemente com um pedido de direito de resposta. 
Conseguimos uma decisão administrativa. Ficamos 
uma semana veiculando esclarecimentos no teipe 
do programa. E fizemos veicular o vídeo da campa-
nha. Garantimos não só a resposta do Ministério da 
Justiça, mas em 2 dias o programa teve de veicular 
os vídeos institucionais produzidos pela TV Câmara. 
Com essa associação, esse procedimento, esse mo-
vimento, essa legitimidade, podemos alcançar bons 
resultados, sim.

Conforme vimos, são várias as questões, mas 
quero finalizar dizendo algo que muito me agrada. 
Ontem, o Prof. Mancuso fez menção a Davi e Golias, 
mas um Davi sem funda, e hoje agradeço a todos os 
comentários e considerações gentis. Recebo com muita 
satisfação, porque, quando estudante de Direito, escre-
vi um artigo sobre pluralismo jurídico – era o tema de 
uma pesquisa na Universidade e por isso acabei vin-
do trabalhar com o José Geraldo na UnB –, intitulado 
Uma pedra na funda contra o totalitarismo de mercado, 
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um pouco de alguém que começa na ciência na forma 
de militância. Mas não creio que a classificação seja 
uma funda, ou seja sequer um estilingue nesse pro-
cesso; pode ser uma pedra. Para outros pode ser um 
instrumento bastante limitado, de pequeno alcance, 
mas pode colaborar. É este o meu esforço. Por isso, 
embora agradeça os elogios, eu tenho de reconhecer 
que não faço nada de novo a não ser prosseguir, sem 
falsa modéstia, no caminho aberto pelos movimentos, 
pela campanha, pelo trabalho e atuação dos Procu-
radores e de inúmeras pessoas que têm produzido 
discussão sobre o tema. 

O que tenho tentado fazer, com autorização e 
estímulo da Dra. Cláudia, é ir a reboque do que vocês 
têm feito e, no âmbito administrativo, criar condições 
para que se estabeleçam patamares sólidos e proce-
dimentos estabilizados. Este é o meu esforço. Se há 
um pequeno espaço, rapidamente nós procuramos nos 
articular e ocupá-lo com normas e garantias processu-
ais. Não há outra razão e, por isso mesmo, acolhemos 
as considerações, agradecendo à Selva, ao Anderson, 
parte dessa equipe que tenta realizar algo com esfor-
ço, como procurei aqui demonstrar. 

Esse trabalho consegue ser realizado também 
graças ao apoio político, à colaboração do Dr. Eugênio, 
que tem atuado conosco informalmente, com o pouco 
tempo de que dispõe na Radiobrás. Mesmo assim, di-
vide seu tempo conosco.

Um agradecimento especial também aos Pro-
curadores, que, mesmo criticando algumas ações do 
Ministério, procuram nos auxiliar com sugestões. Em-
bora nem sempre consigamos os resultados imagina-
dos, saibam todos que temos tentado nos movimentar 
para colher, senão a totalidade das pretensões, parte 
delas.

Ainda no Ministério da Justiça, há um debate so-
bre a publicidade, embora não chegue ao meu depar-
tamento. As majors, e falamos bastante de emissoras, 
um conjunto de empresas, aquelas como a Universal 
Pictures, aquelas que veiculam filmes em âmbito in-
ternacional, também exercem bastante pressão sobre 
nós. Na verdade, é monstruosa essa pressão. Esse gru-
po demanda modificações no Ministério da Justiça no 
tratamento dos textos. São peças publicitárias. O que 
fizemos? Com essa relação, encaminhei à Secretaria 
de Direito Econômico, porque imaginava que poderia 
caracterizar publicidade enganosa ou publicidade abu-
siva, e é esse o tratamento que temos dado, sempre 
em conexão com outros textos. Embora não consiga 
disciplinar os termos referentes a adolescentes, essa 
comunicação parece profícua e produtiva e pode mi-
nimizar o impacto do que chamamos de baixaria, a 
baixa qualidade.

Obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. EUGÊNIO BUCCI - Rosário tinha 9 pergun-

tas. Só tenho uma resposta. Fiquei pensando em como 
conseguiria responder. Falarei muito rapidamente.

Sou absolutamente contra programas religiosos 
em emissoras públicas. Estamos mudando algumas coi-
sas para transformar esses programas em – a palavra 
não é boa – ecumênicos. Isso não acontece apenas 
na Radiobrás nem nas emissoras públicas. Emissoras 
particulares também têm essa peculiaridade e, como já 
foi dito aqui, mas não nos lembramos, cumprem uma 
função pública, exercem um serviço público.

Um dos graves problemas em que não tocamos 
é a perigosíssima associação – a meu ver, indevida 
– entre Igrejas e meios de comunicação. 

Estamos avançando nisso, convivemos com isso 
em algumas emissoras da Radiobrás, porque quere-
mos consolidar junto com os setores que fazem es-
ses programas a idéia de que haverá um ganho para 
o cidadão e mesmo para a espiritualidade, em âmbito 
mais universal, se transformarmos esses programas de 
uma Igreja específica em programas compartilhados. 
Estamos caminhando devagar, mas isso está aconte-
cendo. Já ocorreram mudanças. 

Acho que o Chico tocou num problema fundamen-
tal, e o Sr. Murilo respondeu. Associo-me à resposta 
dele. Queria acrescentar algo sobre os programas 
sensacionalistas. Aquilo que o Romão disse traz uma 
solução que tem muito a ver com o Ministério Público: 
ações a posteriori, achar maneiras de fazer com que o 
programa que veiculou alguma barbaridade – e podem 
ser várias – reponha as coisas em seus devidos termos 
no seu próprio espaço, na sua própria programação. 

Acredito muito nesse caminho. Há que se buscar 
coisas como o direito de resposta, não apenas uma 
ação de esclarecimento. E o direito de resposta deve 
servir para ações de outros tipos também.

Vou insistir nisto: a posteriori. Por quê? O jorna-
lismo tem servido, às vezes, de biombo para práticas 
antijornalísticas e desinformativas. Sabemos disso. Mas 
uma democracia não pode impunemente estabelecer 
restrições à atividade jornalística. É muito difícil esta-
belecer uma classificação – é uma engenharia com-
plicada, embora seja possível – para um noticiário que 
tem informação ao vivo. 

Vamos pegar um exemplo extremo, o Jornal Na-
cional. É impraticável fazermos uma classificação dele, 
porque ele perderia seu caráter jornalístico. Teria de es-
perar por 3 semanas para ir ao ar. É muito complicado 
estabelecer um método de classificação prévia de um 
programa jornalístico, mas há possibilidade de ações 
posteriores à veiculação do programa, que o obriguem 
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a reparar os danos, a corrigir as informações. Um dos 
capítulos desse livro “Videologias” trata do tema. 

Foi o Domingos que me perguntou se estou so-
frendo? Não sei se estou me esquecendo de algo. 

Estou deixando algumas coisas de lado porque 
acho que já foram esclarecidas. Por exemplo, o Murilo 
disse que as coisas podem sofrer uma ruptura, uma 
descontinuidade. Tudo pode voltar a ser como antes, 
se não mudarmos a natureza jurídica das instituições. 
Estou de pleno acordo com isso, quero deixar minha 
opinião muito clara. 

A Radiobrás é uma empresa pública, obrigada a 
realizar procedimentos públicos, obrigada a ter com-
promisso com a verdade e seu sustento juridicamente 
baseado na legislação disponível, que não pode fazer 
propaganda pessoal de governante – estamos avan-
çando nisso com a legislação disponível. Mas é uma 
empresa cujo Conselho de Administração é inteira-
mente nomeado pelo Poder Executivo. 

Sou a favor de mudar esse regime. Estamos intro-
duzindo na RADIOBRÁS a figura de um observador a 
ser eleito pelos funcionários no Conselho de Adminis-
tração, sem modificar a legislação vigente. Isso já foi 
aprovado no Conselho de Administração, mas é preciso 
ir adiante. E acho que aí precisamos caminhar.

Estamos estabelecendo no norte do País, na re-
gião do Alto Solimões, um regime de 9 emissoras de 
rádio – uma delas já existe, já é nossa –, que vão ser 
administradas por um fórum intermunicipal regional, 
com representação da sociedade. É uma experiência 
inédita e muito inovadora, que se traduz no seguinte: 
uma estrutura pública, que funciona em parceria en-
tre o Ministério, a Radiobrás, o Governo do Estado e 
a comunidade local, com gestão comunitária. É uma 
experiência muito interessante, que está começando 
agora no Alto Solimões.

O senhor fez uma pergunta, e preciso responder-
lhe se estou sofrendo. O que me faz sofrer? Eu conto 
cada minuto e cada dia que estou aqui e cada minuto 
e cada dia que falta para acabar este Governo. E fico 
muito aflito. Mas o que me faz sofrer não são as velei-
dades do tipo: queria deixar minha marca na gestão, 
ter feito isso, uma aspiração autoral. Isso eu não tenho. 
O que consegui fazer, ótimo. Estamos tentando. Mas 
o que me faz sofrer – e me sinto responsável por isso 
– é o contingente de pessoas que não têm acesso à 
informação no Brasil.

Estou de pleno acordo com o conceito de direito 
à comunicação, que está, aliás, nas primeiras mani-
festações de direitos humanos. Desde o século XVIII o 
direito à comunicação aparece. Estou de acordo com 
ele. Mas eu, na condição de integrante e dirigente de 
uma empresa pública destinada a informar o público, 

fico particularmente tocado com o gigantesco contin-
gente de pessoas que não têm acesso à informação. 
Não estou nem falando no direito à comunicação. 

Falo de gente que não sabe o que está aconte-
cendo porque mora em regiões em que o complexo 
empresarial destinado a promover a informação não 
faz reportagens, não tem interesse em veicular certo 
tipo de informação. Então, convivemos em nosso País 
com enormes bolsões de pessoas condenadas à de-
sinformação. E informação é um direito fundamental, 
assim como educação.

Mas no Brasil não aprendemos a pensar assim. 
Convivemos normalmente com a idéia de que infor-
mação é uma mercadoria que se compra na banca 
ou se pega na televisão, quando dá, e não um direito 
fundamental, como saúde e educação. 

Para mim, informação é um direito desse teor. 
Então, sofro do mesmo jeito, da mesma forma que 
sofreria se fosse responsável por um hospital público 
com gente morrendo na porta. Isso é o que vejo todo 
dia. Há um prejuízo gravíssimo para o funcionamento 
da democracia porque as pessoas não têm acesso à 
informação.

O que podemos fazer para diminuir esses bol-
sões de desinformação? Podemos fazer uma série 
de coisas relacionadas à comunicação pública, com a 
presença, sim, do Poder Público. É nisso que me bato, 
porque não gosto de deixar as coisas sem respostas. 
Se tenho esperança? Tenho esperança, sim. 

Às vezes me socorro da seguinte idéia: é preciso, 
acima de tudo, ter esperança no Brasil. Este Gover-
no pode deixar a desejar em várias áreas, e nós – eu 
– podemos fracassar em várias áreas. Mas tenho es-
perança nas pessoas deste Governo, esperança em 
coisas, como vimos aqui que o Romão está fazendo, 
que parecem pequenas, mas não são. Tenho espe-
rança no Brasil. 

Acho que, mesmo que o PT fracasse completa-
mente, o que não acredito que vá acontecer, o Brasil 
encontrará energia para dar a volta por cima. Nisso eu 
acredito, nisso eu tenho esperança. 

Estou aprendendo a conviver com a idéia de que 
realizamos algumas coisas e fracassamos em outras. 
Espero que isso ensine os que virão depois, e vamos 
andando desse jeito.

Muito obrigado.
A SRA. HELOÍSA BUARQUE DE ALMEIDA - Vou 

falar rapidamente. Quero reforçar a idéia de que, como 
antropóloga, a questão dos direitos é muito importante 
na televisão. É grave o fato de termos programas que 
desrespeitem os direitos humanos, sejam sexistas, 
preconceituosos em termos raciais, homófobos, pre-
conceituosos contra pessoas portadoras de doenças, 
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índios, religião – a questão religiosa é importante, por-
que estamos acostumados a ter programas de televisão 
que atacam de frente a umbanda e o candomblé. Essa 
também é uma questão importante. Não tenho uma 
reflexão sobre como combater isso, mas uma reflexão 
sobre como andamos em terreno espinhoso.

Outra coisa flagrante na televisão é o desrespeito 
ao direito do consumidor. A quantidade de propagan-
das enganosas no merchandising de programas femi-
ninos diurnos é inacreditável. Fala-se em cogumelos 
miraculosos, ervas que curam o câncer. A situação é 
realmente revoltante.

Se ser independente traz uma boa programa-
ção? Acho que não necessariamente. O que é defini-
do como qualidade é muito heterogêneo, o que torna 
difícil respondermos a isso. Mas acho que um pouco 
mais de heterogeneidade na programação é algo cul-
turalmente interessante para o País. Era essa a idéia 
que queria trazer.

Quanto à cisão social no País, o problema é mui-
to grande. Pesquisei pessoas de classes populares e 
depois fui pesquisar os publicitários. Temos uma elite 
no Brasil voltada para fora, completamente globalizada, 
mundializada. Ela não se importa com o que acontece 
aqui, não assiste à TV aberta, ou vê no máximo a no-
vela da Globo, para assistir ao seu anúncio.

Acho que temos uma cisão social problemática, 
e há esforços sociais no sentido de mudar isso, mas 
uma das graves questões brasileiras ainda é sua de-
sigualdade social. 

Obrigada. (Palmas.)
A SRA. COORDENADORA (Ella Wiecko Volkmer 

de Castilho) - Acho que todos estão saindo daqui muito 
gratificados. Foi uma Mesa memorável. Acho que ela 
foi gravada, portanto teremos acesso às notas taqui-
gráficas. Não sei se foi filmada, o que é uma pena.

São 13h10min. O painel que estava previsto para 
as 14h começará às 14h30min.

Muito obrigada a todos. (Palmas.)

SUMÁRIO: SEMINÁRIO CONTROLE SOCIAL 
DA PROGRAMAÇÃO TELEVISIVA. 

Painel: E daí... o que fazer? Instrumentos jurídicos 
e sociais de controle da programação televisiva

DATA: 27-4-05

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Boa-tarde a todos e a todas.

Vamos retomar nosso seminário. Este último 
painel tem um nome bastante sugestivo: E daí... o 
que fazer? Depois do debate que fizemos na tarde de 
ontem e na manhã de hoje, em que várias questões 
foram abordadas, este painel é dedicado ao debate do 

tema E daí... O que fazer? Os instrumentos jurídicos e 
sociais de controle da programação televisiva.

Convido para compor a Mesa o Deputado Or-
lando Fantazzini, Coordenador da Campanha Quem 
financia a baixaria é contra a cidadania; o Sr. Fernando 
Martins, Procurador da República em Minas Gerais; o 
Dr. Sérgio Suiama, Procurador da República em São 
Paulo; o Prof. Ricardo Balestreri, do Comitê de Edu-
cação para os Direitos Humanos. Temos 2 mineiros, 2 
paulistas e 1 gaúcho. 

Para representar os Ministérios Públicos Estadu-
ais, contamos com a presença do Sr. Westei Conde, 
Coordenador do CAOP Cidadania, Promotor de Justiça 
em Pernambuco. Agradecemos a todos a presença.

Ouviremos o primeiro expositor, Sr. Fernando 
Martins.

O SR. FERNANDO MARTINS - Boa-tarde a to-
dos. Agradeço o convite que me foi feito. Parabenizo 
a Comissão de Direitos Humanos, tanto na pessoa da 
Deputada Iriny Lopes quanto na do Deputado Orlando 
Fantazzini, pela iniciativa extremamente louvável.

Pedi uma alteração na ordem dos expositores e 
me antecipei, em virtude do vôo de regresso, às 18h. 
Portanto, fico na cômoda posição de jogar a pedra e 
não esperá-la voltar, pois infelizmente não estarei aqui 
nos debates. 

Todas as discussões teóricas já foram bem de-
senvolvidas. Agora, discutiremos sobre o que fazer. O 
que fazer de prático, de concreto? O que posso trazer 
para enriquecer o seminário é minha atuação como 
Procurador em Minas Gerais. 

A ONG TV Bem iniciou no Estado um trabalho 
muito bem feito de controle da televisão. Os integrantes 
dessa ONG começaram a entrar em contato conosco 
mediante representações. Representação é uma sim-
ples manifestação de qualquer cidadão, por escrito, 
dirigida ao Ministério Público Federal, sem qualquer 
preocupação quanto à forma. Ela fez uma série de 
representações relativas a distorções que estavam 
ocorrendo em programas televisivos. Exatamente por 
isso, acabei ingressando nessa área com ações civis 
públicas. 

A primeira ação civil pública, o meu batismo de 
fogo nessa área, foi em 2000, e teve origem numa re-
presentação da TV Bem e acabamos abrindo o inqué-
rito civil público. O inquérito civil nada mais é do que 
um procedimento interno do Ministério Público Federal 
para colher elementos de prova, para se decidir se 
aquela representação tem fundamento ou não – ou se 
arquiva aquilo ou faz alguma coisa. Mas precisa-se do 
inquérito para amadurecer o ponto de vista.

Abrimos inquérito civil público, e a primeira pro-
vidência foi entrar em contato com o Ministério da 
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Justiça, o Departamento de Classificação Indicativa. E 
o Dr. Elias Romão aqui presente, de forma brilhante, 
apresentou o trabalho desse Departamento. À época, 
para nosso espanto, o quadro vinha classificado como 
“livre”. Nós pedimos uma reclassificação, uma melhor 
análise do quadro. Quem não se lembra da Banheira do 
Gugu, os casais se esfregando com o sabonete, para 
tentar pegar sabonetes. Eram cenas que, segundo os 
especialistas, despertavam a sexualidade de crianças 
e adolescentes de forma prejudicial. Era totalmente 
impróprio para o horário. E o Departamento de Clas-
sificação Indicativa, à época, reclassificou o programa 
como impróprio para menores de 14 anos – portanto, 
inadequado para antes das 21h. Acreditei que a ques-
tão estivesse resolvida, porque essa reclassificação, 
para as 21h, é consentânea com o teor do programa.

Para nossa surpresa, houve um recurso do SBT, 
um recurso interno ao Departamento de Classificação 
Indicativa, e o Departamento acatou as razões do SBT. 
São elas: como o Domingo Legal, do Gugu, acaba às 
20h30min – e a Banheira do Gugu é um quadro do Do-
mingo Legal –, não havia como veicular às 21h; então, 
pediam uma reconsideração. A única fundamentação 
foi essa. Aí o Departamento, à época, a nosso ver de 
forma equivocada, atendeu a essa solicitação. 

Ingressamos com ação civil pública, que foi exi-
tosa, e conseguimos fazer com que o quadro, que an-
tes era exibido por volta das 15h, fosse exibido às 21h. 
Realmente, o horário acabou inviabilizando o quadro 
e ele foi retirado do ar.

Foi uma experiência extremamente bem-sucedi-
da. A razão desse sucesso, acredito que foram duas: 
primeiro, a sociedade provocou o Ministério Público 
de forma organizada, por meio dessa ONG. Eles fize-
ram um trabalho tão bem feito que me forneceram até 
mesmo um psicólogo para a avaliação do programa. 
Ali eu vi a atuação em concreto da sociedade, ao in-
gressar no Ministério Público com uma representação 
para que pudéssemos atuar. E o Judiciário respondeu 
de forma brilhante também: para minha surpresa, a 
liminar foi deferida, o programa foi retirado do ar, o 
Tribunal confirmou. Eu falei: “Poxa, é fácil; engraçado, 
não é tão difícil assim”. 

E essa ONG continuou seu trabalho. Eles viram 
o caminho aberto e continuaram a pegar no meu pé. 
Entraram com diversas representações, e aí começa-
mos com as ações.

A segunda ação foi contra o programa, também 
do SBT, A ilha da Sedução. Para quem não sabe, era 
uma reality show, cuja essência era a seguinte: colocar 
casais separados numa ilha paradisíaca onde existem 
pessoas solteiras. Por exemplo, a mulher fica num lado 
da ilha e existem homens solteiros tentando seduzi-la, 

e o marido vendo. E o marido, do outro lado da ilha, 
com mulheres solteiras também tentando seduzi-lo. 
Imaginem o teor do programa. Ele foi autorizado para 
ser veiculado a partir das 21h. Também entendemos 
que o teor não permitia a veiculação nesse horário, 
entramos em juízo com uma ação pedindo 22h, e o 
caminho foi o mesmo: obtivemos sucesso. Pensei: 
“Pôxa, realmente é interessante”. A atuação é algo 
que aparentemente era difícil. 

Aí começaram a vir as decepções. Em seguida, 
veio uma representação contra o programa Hora da 
Verdade, ligado à emissora Bandeirantes. Fizemos o 
mesmo caminho, entramos em contato com o Minis-
tério da Justiça. À época, apontaram que o programa 
era inadequado para o horário em que estava sendo 
exibido – era exibido às 16h. Trouxe aqui alguns qua-
dros. Imaginem um programa às 16h com as seguintes 
reportagens: “Filha de 3 meses morre e o pai confirmou 
que a mãe a espancou”. São mostradas cenas das 
lesões na criança. A criança morta, imaginem, sendo 
exibida a cena às 16h.

O interessante, e estava tendo os primeiros conta-
tos nessa área, é que o programa nem tinha sido sub-
metido à classificação do Ministério da Justiça, porque 
as emissoras não respeitavam o órgão. Simplesmente 
recusavam-se a seguir a classificação. A Rede Bandei-
rantes, à época, não enviava qualquer programa para 
classificação, e ficava por isso mesmo. 

Então, ingressamos com essa ação, pedindo que 
o programa fosse retirado do horário vespertino ou que 
fosse proibida no programa a veiculação de quaisquer 
cenas de violências, em especial com armas de fogo, 
cenas com sangue, assassinatos, estupros, trocas de 
tiros, crimes passionais, exploração da sexualidade, de 
dramas familiares, aberrações físicas. Quer dizer, jun-
tei o quadro mais grotesco do programa. Infelizmente, 
essa ação não deu certo. Então, ingressamos com a 
ação civil pública. Mas, nessa ação, que continua em 
andamento, a antecipação de tutela não foi deferida, 
não conseguimos a curto prazo uma resposta do Ju-
diciário, que praticamente perdeu seu objeto.

De qualquer forma, para nossa surpresa, a Rede 
Bandeirantes passou a submeter sua grade de pro-
gramação à classificação do Departamento de Clas-
sificação Indicativa. E todas as emissoras passaram a 
submeter suas grades a ele. Os quadros do programa 
ficaram amenizados. Mesmo essa ação, que não teve 
uma resposta imediata e tão rápida quanto as anterio-
res, teve esse resultado indireto, que foi trazer maior 
respeito por parte das emissoras ao trabalho do De-
partamento de Classificação Indicativa.

Outras ações vieram, como contra a Rede TV 
– Repórter Cidadão e Canal Aberto – , já mencionadas 
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aqui. Também consegui uma liminar, houve um êxito 
relativo. O conteúdo era terrível. Por exemplo: “Mãe 
afirma que filho está lhe matando aos poucos” – isso às 
17h; “Maníaco do estilete fura nádegas de mulheres em 
Taubaté”; “Mulher com doença misteriosa no rosto vem 
ao palco com uma máscara; o apresentador permite que 
algumas pessoas a vejam”. Isso num programa vesper-
tino. E a Constituição determina que esse é um horário 
específico destinado a crianças e adolescentes, e com 
todas a restrições ligadas ao horário.

Outro exemplo, no programa Canal Aberto: “Grande 
trauma destruiu a vida da minha filha; deixei meu filho na 
creche e quando fui buscá-lo estava morto”. E por aí vai. O 
teor da reportagem era terrível. Quer dizer, sob o pretexto 
de informar o público, as redes, no caso, acabam expondo 
a miséria humana como forma de atrair ibope. 

Ingressamos com a ação contra a Rede TV – Re-
pórter Cidadão e Cidade Alerta – e obtivemos um êxito 
parcial. A ação continua em andamento. Inclusive, o Dr. 
Romão fez menção a essa questão e vai me enviar o 
material da análise final, que vai ajudar em muito no an-
damento dessa ação.

Vou dar mais um exemplo de ação interessante. 
Foi a ação civil pública contra filmes. Alguém da platéia 
chegou a mencionar os filmes que vêm sendo exibidos 
nos domingos, com cenas de violência, erotização pre-
coce. Entramos com ação contra todas as emissoras 
de televisão com o objetivo de corrigir essa distorção. O 
filme era impróprio para menores de 14, 16 anos, para 
ser exibido depois da 20h, 21h, mas todas as redes os 
exibiam nas tardes de domingo, às 14h. 

Ingressamos com ação nesse sentido, mas essa 
foi interessante. O juiz deferiu a liminar e todas as redes 
tiveram de parar de exibir esses filmes. Posteriormente, 
quase um ano após, o juiz voltou atrás em função de 
recurso da Rede Globo e tudo o mais, e eles voltam a 
exibir os filmes. O interessante é que as emissoras tive-
ram uma iniciativa que reputo como uma vitória, apesar 
dessa reforma da decisão inicial. As emissoras passaram, 
de iniciativa própria, a retirar as cenas de violência dos 
filmes. Quando você assiste a um filme à tarde, um per-
sonagem dá um tiro e o outro já aparece morto, a cena 
foi cortada. Isso ocorreu em face dessa ação. Está sendo 
discutido nos tribunais, eles procuraram amenizar com 
essa iniciativa. Apesar de não ser o ideal, não deixa de 
ser um resultado positivo.

Foram essas as ações civis públicas. A ação civil 
pública é um instrumento recente colocado à disposição, 
entre outros legitimados do Ministério Público, e é uma 
arma interessante de atuação prática, não só com relação 
à televisão, mas a diversas outras questões, passando 
pelo meio ambiente e outros direitos que vêm sendo agre-

didos. E o Ministério Público, a partir da Constituição de 
1988, tem exercido essa atuação também. 

Trago a minha experiência, mas existem outros 
colegas que se têm utilizado da ação civil pública 
como meio de correção dessas distorções nas redes 
televisivas. 

Existem outras formas de atuação do Ministério 
Público. A ação civil pública é uma provocação feita 
pelo Ministério Público ao Judiciário. Pelos exemplos 
concretos, é uma faca de dois gumes: pode-se ter um 
êxito total, como eu tive em algumas ações, como em 
outras o Judiciário não tem a necessária presteza na 
resposta àquela questão, principalmente no que diz 
respeito à programação televisiva, em que os progra-
mas entram e saem do ar com uma rapidez incrível. 
É uma forma de ação que traz resultados, como re-
almente trouxe nesses casos, mas não é totalmente 
eficaz. Muitas vezes a ação é uma fruta que apodrece 
e não é consumida. 

Também o Ministério Público age administrativa-
mente, sem provocar o Judiciário. Procuramos atuar no 
âmbito do próprio Ministério Público tendo em vista o 
caso concreto. Pode ser um termo de ajustamento de 
conduta. Nada mais é do que sentar com a outra parte 
e chegar a um acordo, em que os interesses vão sendo 
compostos: cede-se um pouco daqui, a outra parte cede 
um pouco de lá. Chegamos a uma solução e firmamos 
um termo, colocamos isso no papel. É um documento 
legal, um título que pode ser executado. 

De concreto, no que diz respeito à programação 
televisiva, também em função de uma representação, 
houve uma em relação ao desenho South Park. É um 
desenho extremamente cômico, mas que vinha sendo 
veiculado na Net, no canal Multishow, às 15h. E o teor 
do desenho é totalmente incompatível com o horário. 
Trouxe alguns trechos da nossa pesquisa. Por exemplo, 
em alguns episódios do South Park, o oficial Barbra-
dy é obrigado a descobrir qual o maníaco que anda 
violentando sexualmente as galinhas do South Park. 
Isso veiculado às 15h! É brincadeira! Outro exemplo: 
um elefante faz amor com um porco; a mãe de Cart-
man, um dos personagens, ainda é uma vagabunda 
suja; a enfermeira que tem um feto morto grudado no 
rosto. É cômico, mas às 15h! Tentativa de suicídio: o 
avô de Stan, de 102 anos, tenta de todas as formas 
morrer, mas não consegue. Kenny, após ser esmaga-
do por satélite, acaba sendo molhado por um produto 
que o torna morto-vivo. Quer dizer, algo totalmente 
incompatível.

Chamamos os representantes da Net e fizemos 
uma recomendação. É outra forma de atuar, fazer 
uma recomendação. No caso, a Net é que corrige a 
irregularidade. Recomendamos que eles passassem 
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o programa para as 22h. Eles nos apontaram alguns 
problemas técnicos, que demandariam algum tempo. 
Então, firmamos um Termo de Ajuste. “Tudo bem, vocês 
estão alegando que vai demandar algum tempo para 
a adaptação.” Ele queriam, inclusive, que nós cedês-
semos no que diz respeito a horário, mas a questão 
das 22h para nós era inegociável. Então, cedemos no 
que diz respeito à implantação. Eles demoraram alguns 
meses para alterar a grade de programação, se não me 
engano, 2 meses. Esse é um exemplo prático de Termo 
de Ajuste de Conduta. E resolveu, foi excelente.

Outras recomendações também foram feitas. Fi-
zemos uma à TV Globo – aliás, ela foi dirigida ao De-
partamento de Classificação Indicativa do Ministério da 
Justiça, em função de reclamações. O problema era a 
novela Celebridade, com temática totalmente inapro-
priada. Estava sendo classificada como imprópria para 
antes das 20h. Como a novela envolvia relações cer-
cadas de questões envolvendo inveja, nudez, cobiça, 
sexo, entendemos que era o caso de ser veiculada após 
as 21h. Fizemos uma recomendação ao Ministério da 
Justiça para que revisse a classificação. Realmente, 
eles reclassificaram a novela para as 21h e a TV Glo-
bo acatou, para meu espanto. O que eu pensava que 
seria uma boa briga acabou a TV Globo acatando e a 
novela sendo exibida às 21h. Houve adaptação com 
relação ao horário.

Outro exemplo: uma recomendação ao Ministério 
da Justiça para reclassificação de alguns programas 
do SBT, como As Espiãs e Fastlane. Eram veiculados 
à tarde e passaram a ser exibidos à noite. 

Em geral, nossa prática reputo bem-sucedida, 
apesar dos reveses que por vezes temos tido.

Falarei também sobre os arquivamentos. Muitas 
representações foram arquivadas. Por exemplo, contra 
a novela Chiquititas, que a representação dizia que “in-
centiva o namoro e atos libidinosos em crianças”. Vimos 
que nada tinha a ver. Houve uma parecer do Ministério 
da Justiça, procuramos nos respaldar, e verificamos 
que Chiquititas não era tão pesada assim. Não sei onde 
o sujeito viu atos libidinosos na novela.

Existem casos que são meio polêmicos. Houve 
uma representação com relação a Malhação, apontan-
do que havia referências a sexo entre adolescentes – e 
realmente há –, dizendo que o horário era impróprio. 
Submetemos a classificação ao Ministério da Justiça 
e entramos em contato com uma psicóloga, mas tan-
to um quanto o outro apontaram pontos positivos da 
programação, como advertência em relação ao uso de 
camisinha, uma série de aspectos positivos, e acabei 
arquivando a representação. Não ingressamos com 
ação sentido. E por aí vai.

Existem representações mais recentes com re-
ferência à falta de classificação indicativa no que diz 
respeito a propagandas, que estamos iniciando. Nem 
entramos em contato com o Departamento de Classifica-
ção Indicativa, mas já oficiamos ao CONAR. Selecionei 
vários exemplos, mas não dá tempo de mencioná-los.

A conclusão a que cheguei com relação a essa for-
ma de atuação foi a de que os instrumentos existentes 
que podem ser acionados pelo Ministério Público são 
eficazes. O que nos falta é mobilização da população, 
maior contato com ela, uma ponte entre ela e o Ministé-
rio Público. A ponte que o Deputado Orlando Fantazzini 
criou entre o Legislativo e a população eu sinto que falta 
no que diz respeito ao Ministério Público. A população 
não sabe da atuação do Ministério Público. No meu 
caso, por exemplo – sou Procurador da República num 
Estado de 850 Municípios, Minas Gerais; minha área é 
consumidor e educação –, seria impossível eu ter esse 
volume de ações se não houvesse um sujeito chato – 
digo chato, mas tiro o chapéu para ele – que ficasse no 
meu pé, o Presidente dessa ONG, que ficasse fazendo 
representações a toda hora e que fosse lá para ver se 
o procedimento parou, se não parou. Então, falta esse 
tipo de provocação. 

Infelizmente – não sei por que cargas d’água – a 
ONG parou. Ela atuou muito entre 2000 e 2003, depois 
diminuiu sua atuação. Mas a experiência é muito rica no 
sentido de demonstrar que falta provocação da popula-
ção ao Ministério Público. Em que pese aos colegas que 
têm representações, falta ainda maior mobilização nesse 
sentido. Se criarmos uma ponte, como a que o Deputado 
Orlando Fantazzini vem criando entre a população e o Le-
gislativo, talvez as ações se multipliquem. E, multiplicando-
se, as ações vão acabar acarretando danos econômicos. 
Estou aguardando o desfecho de algumas ações contra 
emissoras que envolvem multas pesadíssimas. Quando 
isso vier a se concretizar, não vai ser lucrativo manter 
programas impróprios em horários inadequados. Então, 
repito, falta provocação para que avancemos.

Infelizmente, como disse no início, não vou poder 
fazer parte dos debates, mas fico à disposição para res-
ponder a perguntas. Se alguém tiver alguma questão, 
pode dirigi-la à Deputada Iriny Lopes, que posteriormente 
a encaminhará para mim.

Agradeço o tempo concedido. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Muito obrigada, Dr. Fernando Martins.
Ouviremos agora o Dr. Sérgio Gardenghi Suiama, 

Procurador da República em São Paulo.
O SR. SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA - Boa-tar-

de a todos.
Nesta segunda parte do dia, a idéia é discutirmos 

questões práticas. Quando montamos o seminário, a 
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idéia que tentamos pôr em prática – e acho que conse-
guimos pleno êxito – foi reservar a parte da manhã para 
críticas à televisão.

Quem quer trabalhar com questão relativa a meio 
de comunicação e televisão a primeira coisa necessária 
é ter olhar crítico sobre a televisão, sobre o poder dos 
meios de comunicação, sobre o direito à comunicação 
que está sendo violado. Esse era o primeiro ponto e, 
em relação a isso, achei fantástica a parte da manhã. 
E recomendo vivamente Videologia, um livro excelen-
te de crítica à televisão, de autoria de Eugênio Bucci 
e Maria Rita Kehl.

Elenquei alguns instrumentos que considero im-
portantes. Gostaria de discutir com os senhores como 
podemos difundi-los.

Antes disso, vou fazer um resgate da questão 
crítica para chegar ao que quero dizer: o direito de 
resposta coletivo, que me parece o principal instru-
mento, aquele com que mais venho trabalhando nos 
últimos tempos.

Deixei ali fora 2 artigos – não sei se haverá có-
pia para todos – em que desenvolvo as idéias que vou 
mencionar hoje.

Em qualquer tentativa de controlar os meios de 
comunicação, a cantilena, o discurso que as emisso-
ras apresentam em resposta é sempre o mesmo: a 
história da liberdade de expressão. Então, a primeira 
coisa que temos de fazer é enfrentar esse argumento. 
Nós estamos, de fato, ferindo a liberdade de expressão 
quando tentamos exercer controle social dos meios de 
comunicação? Essa é a primeira questão.

Permito-me, então, fazer o resgate desse direi-
to para que possamos verificar se de fato há ou não 
ofensa a ele.

Lembro que esse direito, de primeira geração, 
como chamamos, está muito ligado à matriz liberal 
dos direitos humanos. Já na Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, de 1789, ele está declara-
do como uma limitação – daí a idéia de limite – mate-
rial ao poder estatal. Essa idéia do limite material ao 
poder estatal – os senhores todos sabem – está na 
matriz do liberalismo e das revoluções burguesas do 
século XVIII.

A preocupação com os limites do Estado – preo-
cupação importante, tem de ser reconhecida – fez com 
que o foco dos nossos estudos em direitos humanos 
se centrasse justamente na concepção de que a úni-
ca fonte de poder que mereceria ser limitada seria o 
poder estatal. Acontece que, desde a segunda meta-
de do século XX, o Direito e as ciências sociais vêm 
percebendo o que sempre foi óbvio: o Estado não é 
a única fonte de poder que temos na sociedade. Daí 
todo o trabalho de Michel Foucault para mostrar a mi-

crofísica do poder, os micropoderes que estão disse-
minados na sociedade – e também são poderes. Fa-
zendo o resgate, vemos, desde a década de 50, todas 
as ciências sociais começarem a estudar o fenômeno 
do poder social, que às vezes está fora do Estado e 
muitas vezes contra o próprio Estado.

Citando Foucault, observamos que a questão do 
poder fica empobrecida quando considerada unicamen-
te em termos de legislação e de constituição ou somen-
te em termos de Estado ou de aparelho de Estado. O 
poder é muito mais complicado, denso e difuso que um 
conjunto de leis ou um aparelho de Estado. 

No campo do Direito, há algumas iniciativas de 
estudos que envolvem os poderes extra-estatais. Re-
cordo-me, por exemplo, de que, em relação ao Direito 
Empresarial, há alguns estudos das décadas de 70 e 
80 sobre o poder de controle nas sociedades mercan-
tis, comerciais. Tratam dos direitos das minorias, dos 
sócios minoritários, algo nesse sentido.

No que diz respeito ao Direito Econômico, tem 
sido dado relevo ao abuso do poder econômico. É 
necessário haver controle, pelo Estado, do abuso do 
poder econômico. Daí a história do CADE, da Secre-
tária de Direito Econômico, com o objetivo de proteger 
a livre concorrência, os direitos dos consumidores e o 
meio ambiente. Entretanto, ainda não temos acúmulo 
crítico suficiente para reconhecer a necessidade de re-
gulação do poder dos meios de comunicação. Ou seja, 
enquanto o Direito tem um setor que regula abuso de 
poder econômico, outro que regula abuso de poder de 
empresa, nada tem sobre abuso de poder dos meios 
de comunicação. E acho – e a parte da manhã serviu 
para demonstrar isso – que aí temos uma situação 
clara de poder.

Vou citar alguns dados para ficar mais claro o 
que estou dizendo. Hoje, as redes de televisão aberta 
alcançam todos os Municípios brasileiros. Vejam: há 
Municípios que não têm escola, há Municípios que não 
têm correio, há Municípios que não têm banco, mas 
todos têm televisão.

Havia, em 1999, 53 milhões 583 mil aparelhos 
de televisão instalados em 37 milhões de domicílios. 
Para os senhores terem idéia, o número de moradias 
que possuem televisores é maior do que o número de 
moradias que têm geladeira e do que o número de 
moradias que têm água encanada.

O IBGE, há 2 meses, divulgou pesquisa segundo 
a qual a média de assistência diária à televisão é de 
quase 5 horas. Se considerarmos que um brasileiro 
médio dorme 8 horas por dia, trabalha outras 8 e leva 1 
para chegar a casa – na maior boa vontade –, concluí-
mos que ele passa praticamente o resto de seu tempo 
livre na frente de um aparelho de televisão. Então, é 
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evidente que estamos diante de um fenômeno de po-
der. E, se  estamos diante de um fenômeno de poder, 
como podemos refletir sobre liberdade de expressão? 
A questão fica totalmente modificada e passa a ser: 
quem, nos dias de hoje, tem liberdade de expressão? 
Considerando que as emissoras de televisão aberta 
atualmente estão no poder de 9 grupos econômicos, 
quem pode divulgar suas idéias, discuti-las e discordar 
das que são apresentadas pelas emissoras? De fato, 
não há essa possibilidade. 

Como há uma restrição de faixa de freqüência das 
emissoras de televisão aberta que permanecerá até 
que chegue a TV digital, temos problema de limitação 
e de concessão. As concessões estão nas mãos de 
9 grupos econômicos. Então, temos 9 grupos econô-
micos que falam e outros 180 milhões de brasileiros 
que não falam.

É preciso reconhecer, como disse de manhã o Sr. 
Eugênio, que o único espaço público que existe hoje 
é o midiático, o da televisão. Não há outras formas de 
espaço público. Os grandes comícios e a idéia de o 
povo ocupar a rua foram muito enfraquecidos nos úl-
timos anos. Portanto, a referência de espaço público 
que temos é a televisão e um pouco o rádio. Entretan-
to, infelizmente, a essa televisão e a esse rádio não 
há acesso de forma democrática. Então, em verdade, 
não estamos indo contra a liberdade de expressão na 
televisão; ao contrário, o que estamos querendo é ga-
rantir a liberdade de expressão de todos e não apenas 
desses 9 grupos econômicos. Daí a idéia, que acho 
muito interessante, de resgatarmos o que diz John 
Stewart Mill em seu libelo sobre a liberdade:

“O único modo pelo qual é possível um 
ser humano tentar aproximar-se de um conhe-
cimento completo acerca de um assunto é ou-
vindo o que podem dizer sobre isso as pessoas 
de grande variedade de opiniões e estudando 
todos os aspectos em que podem considerar 
os espíritos de todas as naturezas.

O hábito constante de corrigir e completar 
a própria opinião cotejando-a com a de outros, 
longe de gerar dúvidas e hesitações ao pôr em 
prática, constitui o único fundamento estável 
para que nela se tenha confiança”.

Ou seja, parece-me que hoje a questão não se 
refere a cercear a liberdade de expressão de ninguém, 
mas, ao contrário, a garantir a mais ampla liberdade 
de expressão das pessoas.

Como podemos fazer isso? Em outros Estados 
há um mecanismo muito útil, o direito de antena. No 
Estado brasileiro há o direito de antena apenas para os 
partidos políticos – aquele exercido no horário político 

obrigatório. Em outros Estados – por exemplo, Portugal 
e Espanha –, o direito de antena é garantido também 
a sindicatos e a organizações da sociedade civil, às 
ONGs. Como funciona atualmente com os partidos 
políticos, haveria a obrigação de todas as emissoras 
reservarem um espaço de sua programação para di-
vulgação de idéias de sindicatos, de ONGs, enfim, da 
sociedade civil. Essa é uma das formas de assegurar 
a democratização dos meios de comunicação – nós 
não a temos.

Outra forma – nós a temos e poderia ser melhor 
explorada – é justamente a possibilidade do direito de 
resposta coletivo. Como os senhores sabem, o direi-
to de resposta está na Constituição, art. 5º, inciso V, 
que diz:

“Art. 5º ...................................................
.. .............................................................. .......

V – É assegurado o direito de resposta, propor-
cional ao agravo, além da indenização por dano ma-
terial, moral ou à imagem.”

Se observarmos a doutrina do Direito, verifica-
remos que o direito de resposta foi muito associado à 
questão do direito à honra. Isso acontece ainda hoje 
nas campanhas eleitorais. Um candidato ofende ou-
tro, o ofendido vai ao TRE e pede o direito de respos-
ta, sem nenhum problema. Ocorre que a Constituição 
não restringe o direito de resposta à honra. Repito: 
“É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo”. Que agravo? Qualquer um, qualquer dano a 
qualquer direito fundamental, parece-me. Logo, sem-
pre que houvesse dano a um direito fundamental, seria 
assegurado o direito de resposta. Quando esse dano 
é provocado contra uma pessoa específica, temos 
um direito de resposta individual. No entanto, o que 
fazer diante daqueles casos em que o agravo, o dano 
é proporcionado a um grupo, a uma coletividade? Cito 
2 exemplos para deixarmos mais clara a questão.

Aquele programa já citado aqui, Zorra Total, ti-
nha um quadro que mostrava o pai de um homosse-
xual estereotipado – agora tiraram do ar; não sei se 
vai voltar: vestia-se de cor-de-rosa, desmunhecava, 
etc., sempre na mesma situação, que envolvia o pai, 
o filho e outra pessoa amiga do pai. O filho fazia toda 
a sua mise-en-scène, e o pai, ao final, com vergonha 
do filho, virava para a câmera e perguntava: “Onde foi 
que eu errei?” E as pessoas davam gargalhada como 
se isso fosse realmente engraçado. Qual é a mensa-
gem implícita? É a seguinte: sou pai, tenho um filho 
homossexual e tenho vergonha do meu filho. É um 
erro o fato de meu filho ser homossexual, e isso me 
causa vergonha.

Ora, essa mensagem transmitida todo sábado 
para uma audiência de milhões de pessoas não cau-
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sa dano ao grupo dos homossexuais? É evidente que 
causa. Isso contribui para reforçar o estereótipo, para 
reforçar o preconceito que já existe na sociedade con-
tra esse grupo. Depois achamos estranho quando um 
grupo de skinheads, na Praça da República, mata uma 
pessoa que estava andando na rua de mãos dadas com 
seu namorado. Achamos isso uma barbaridade. Mas não 
é uma barbaridade a TV Globo transmitir aquele quadro? 
Não é também um ato de agressão, danoso?

Outro exemplo que cito diz respeito a uma ação civil 
pública com a qual o Ministério Público Federal em São 
Paulo ingressou por meio da Sra. Eugênia Fávero. A TV 
Record – e agora a TV Gazeta também – sistematica-
mente usa programas religiosos para fazer proselitismo 
religioso da Igreja Universal do Reino de Deus e para 
ofender as religiões afro-brasileiras. Eles não usam as 
expressões “pai-de-santo” e “mãe-de-santo”, mas usam 
“mãe de encosto”, “pai de encosto”, “casa de encosto” e, 
à medida que descrevem o quadro, todos ficam sabendo 
que, de fato, estão referindo-se às religiões umbanda e 
candomblé. O que fazer diante disso? Não há uma si-
tuação de dano, de preconceito religioso com o objetivo 
de captar a clientela para essa Igreja? Parece-me claro 
esse objetivo. Nesse caso específico, o Ministério Público 
Federal em São Paulo entrou com uma ação civil pública 
pedindo justamente o direito de resposta coletivo. Fizemos 
isso em conjunto com as ONGs e a associação que con-
grega os vários terreiros de candomblé e as várias casas 
de umbanda. A juíza ainda não julgou. Já está lá há 4 
meses. Ela pediu a manifestação da Record, e estamos 
aguardando o julgamento pelo Poder Judiciário.

Então, qual é a idéia do direito de resposta? É a 
possibilidade de usar o mesmo espaço e o mesmo tempo 
gasto para veicular a expressão danosa para responder 
à ofensa proferida. Repito: quando o dano é individual, a 
lesão é causada a uma pessoa específica; o Fulano é Tal, 
o Fulano está legitimado. Agora, quando o dano é causado 
a uma coletividade, quem seria o legitimado para ingres-
sar com o direito de resposta? Ora, as mesmas pessoas 
da lei da ação civil pública, ou seja, o Ministério Público, o 
Poder Público e as ONGs constituídas com essa finalida-
de. Esta é a idéia do direito de resposta: a possibilidade 
de essas ONGs, o Ministério Público e o Poder Público 
ingressarem em juízo, pleiteando ocupar o mesmo espaço 
de tempo e o mesmo canal para responder às ofensas. 
Parece-me que esse instrumento é um dos que mais as-
seguram a liberdade de expressão – justamente o que 
queremos fazer – e menos ofendem os eventuais direi-
tos das emissoras. Com esse instrumento, conseguimos 
escapar do argumento falacioso das emissoras de que 
as estamos censurando. Ao contrário, ninguém as está 
censurando: podem divulgar o que quiserem; entretanto, 
em caso de ofensa a um grupo, a uma coletividade, o 

Ministério Público e os outros legitimados podem usar 
o mesmo espaço para responder à ofensa.

Em relação às outras questões, remeto os se-
nhores ao texto que mencionei, se quiserem dar uma 
olhada nele. Gostaria de mencionar outros instrumen-
tos que me parecem importantes, para discutirmos um 
pouquinho as linhas de atuação, a estratégia, etc.

Os senhores sabem que foi formado um grupo 
de trabalho no Ministério Público Federal para discu-
tir a questão do controle social dos meios de comu-
nicação. Parece-me que se estão firmando no grupo 
duas tendências que na verdade se completam. Uma 
delas é pela classificação dos programas televisivos. 
Sobre o tema, o Dr. Fernando tem trabalho pioneiro e 
importante que merece ser divulgado e ampliado. O 
Sr. José Eduardo Elias Romão falou hoje de manhã 
sobre o significado da classificação, os limites impos-
tos pelo Ministério da Justiça e os tipos de programas 
que seriam objeto de classificação, basicamente, sexo 
e violência.

A outra tendência é justamente aquela a que se 
referiu o Deputado Orlando Fantazzini pela manhã: a 
violação dos direitos humanos, o que não se resolve 
com a classificação da programação televisiva. Por 
exemplo, preconceito explícito ou agressão às religi-
ões afro-brasileiras são veiculados pela televisão de 
madrugada. Vamos fazer a classificação dessa trans-
missão com qual finalidade? Vai adiantar alguma coi-
sa classificá-la? A idéia é a seguinte: não importa o 
horário, se houve violação dos direitos humanos, não 
pode passar em brancas nuvens. 

Se ficaram caracterizados o ato discriminatório, a 
violação da presunção de inocência contra os presos, 
a afronta à dignidade da pessoa humana através de 
gincanas em que são obrigadas a comer insetos, por 
exemplo, não importa o horário da programação: às 
10h da manhã, às 5h da tarde, à meia-noite ou às 5h 
da manhã. O que importa é que a emissora praticou a 
violação dos direitos fundamentais. E temos de fazer 
algo efetivo para coibi-la.

É com estas duas linhas que trabalhamos: a de 
obrigar as emissoras de televisão a respeitar a classi-
ficação dos programas – trata-se de ação importante 
–e a de incentivar os Ministérios Públicos a desempe-
nharem o papel de fazer cumprir o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente e de tornar obrigatória para as 
emissoras de televisão a classificação da programação 
indicativa do Ministério da Justiça.

Mas existem outras questões que precisam ser 
tratadas. Vou elencar algumas delas. A primeira diz 
respeito à omissão da União. Não me refiro ao órgão 
do Ministério da Justiça dirigido por José Eduardo Elias 
Romão, mas, sim, ao Ministério das Comunicações. 
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Sabemos que essa Pasta sempre foi moeda de troca, 
sempre foi aparelhada para ser oferecida aos partidos 
aliados do Governo e nunca teve atuação mais efeti-
va no sentido de fiscalizar e de controlar os meios de 
comunicação.

Pesquisando a legislação antiga, surpreendi-me 
com o avanço nela verificado. A Lei nº 4.117, de 1962, 
a Lei das Telecomunicações, diz em seu art. 10:

“Art. 10. Compete privativamente à 
União:

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

II - fiscalizar os serviços de telecomunicações por 
ela concedidos, autorizados ou permitidos”.

Cito também o art. 52, que diz o seguinte:

“Art. 52. A liberdade de radiodifusão não 
exclui a punição dos que praticarem abuso no 
seu exercício”.

O art. 53 elenca as hipóteses de abuso do exer-
cício da liberdade de radiodifusão, a saber:

“Art. 53. ..................................................
... .......................................... ..........................

e) promover campanha discriminatória 
de classe, cor, raça ou religião;

............................................................................
g) comprometer as relações internacio-

nais do País”.

Parece-me que há comprometimento com a vio-
lação de normas ou tratados internacionais de direitos 
humanos. 

O art. 61 menciona as penas no caso da infra-
ção: multa; suspensão de até 30 dias da transmissão; 
cassação da concessão; e pena de detenção, que me 
parece não ter sido recepcionada.

O Decreto nº 52.795, de 1963, o Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão – e todas essas legis-
lações constam do site do Ministério das Comunica-
ções, mas passam em brancas nuvens –, em seu art. 
28, diz o seguinte:

“Art. 28 - As concessionárias e permis-
sionárias de serviços de radiodifusão, além 
de outros que o Governo julgue convenientes 
aos interesses nacionais, estão sujeitas aos 
seguintes preceitos e obrigações:

............................................................................
11 - subordinar os programas de informa-

ção, divertimento, propaganda e publicidade 
às finalidades educativas e culturais inerentes 
à radiodifusão;

12 - na organização da programação:
............................................................................

b) não transmitir programas que atentem 
contra o sentimento público, expondo pessoas 
a situações que, de alguma forma, redundem 
em constrangimento, ainda que seu objetivo 
seja jornalístico;

c) destinar  um mínimo de 5% (cinco por 
cento) do horário de sua programação diária 
à transmissão de serviço noticioso;

d) limitar ao máximo de 25% (vinte e 
cinco por cento) do horário da sua programa-
ção diária o tempo destinado à publicidade 
comercial;”

Atualmente, algumas emissoras praticamente só 
veiculam comerciais, ou seja, programas comprados. 
Cito o caso da TV Gazeta, de São Paulo, que vendeu o 
programa para a Igreja Universal do Reino de Deus. 

Prossigo na leitura:

“16 - submeter-se aos preceitos estabe-
lecidos nas convenções internacionais e regu-
lamentos anexos, aprovados pelo Congresso 
Nacional (...)”.

Enfim, há vários instrumentos que nos permitem 
mostrar que a União tem o dever de fiscalizar a progra-
mação televisiva. A quem compete essa fiscalização? À 
Secretaria de Serviços de Radiodifusão, conforme es-
tabelece o Decreto nº 3.354, de 28 de janeiro de 2000, 
subordinada ao Ministério das Comunicações.

Em São Paulo, antes mesmo da ocorrência des-
ses casos de violação de direitos humanos por parte 
das emissoras, comecei a oficiar ao Ministério das 
Comunicações indagando se fazia a fiscalização; de 
que estrutura fiscalizatória dispunha; o número de pro-
cessos instaurados; o número de punições aplicadas. 
Enfim, a idéia é responsabilizar a União. No mínimo, 
parece-me que há improbidade administrativa porque 
ela tem o dever, de ofício, de fiscalizar o setor, mas 
não fiscaliza.

Precisaríamos discutir outras formas de respon-
sabilização da União. Eventualmente, multa diária ou 
indenização pela omissão relativa à fiscalização dos 
programas televisivos. Acho que seria interessante 
analisar o que podemos fazer. De qualquer maneira, 
temos de exigir da União que cumpra o seu papel.

Poderão dizer que o valor da multa é pequeno. 
Não importa. Vamos, assim, criando a cultura de que 
a União não pode continuar omissa nessa área. Se, 
de fato, o valor da multa é pequeno, por outro lado, a 
imposição sucessiva de multas pode redundar em pe-
dido, por parte do Ministério Público, de cassação de 
concessão, por exemplo; ou então em melhoramento do 
decreto pelo Ministério das Comunicações. A imposição 
sucessiva de penalidades pode justificar o ajuizamen-
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to, pelo Ministério Público, de ação civil pública para 
cassar a concessão. Essa possibilidade está prevista 
na Constituição. Não há nenhum empecilho para con-
cretizá-la. Acho que o primeiro instrumento importante 
é o da exigência ao Ministério das Comunicações de 
cumprimento da lei.

Para quem vai atuar no âmbito das telecomunica-
ções, é importante a formação de um corpus de análi-
se, para que não continue a discutir em tese. Em tese, 
todos acham que propaganda para crianças é ruim; em 
tese, todos acham que merchandising é ruim. Mas que 
tal gravarmos os programas, editá-los, como foi feito 
no Estado de Pernambuco? Achei aquela iniciativa ex-
celente, justamente porque mostra com clareza o des-
compasso que existe entre as obrigações assumidas 
pelo Brasil com os órgãos internacionais, o que está 
escrito na Constituição Federal e no Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, e a programação apresentada. 
Que tal fazermos isso com as outras programações? 
Por exemplo: propaganda para criança, discriminação 
contra mulheres e homossexuais, etc.

Também acho importante a possibilidade de ajui-
zamento de ação por dano moral coletivo. A próxima 
ação com a qual vamos ingressar na Justiça diz res-
peito a esse assunto. No caso de violação de direitos 
humanos, pretendemos do Judiciário a fixação de in-
denização por dano moral coletivo, a ser revertido ao 
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, administrado 
por um conselho público.

Pensei ultimamente no que poderíamos fazer 
para garantir que as emissoras cumpram o inciso I do 
art. 221 da Constituição Federal, que fala da preferên-
cia, das finalidades educativas, artísticas, culturais e 
informativas na produção e na programação televisi-
vas. Como poderíamos exigir isso das emissoras? A 
Rede TV, por exemplo, só transmite um jornal; o resto 
são programas de auditório, de fofoca, de João Kléber 
e companhia. Não há finalidade educativa ou cultural 
na programação da Rede TV ou da TV Gazeta, ulti-
mamente. Como podemos obrigá-las a cumprir a lei? 
Aventei a possibilidade de ajuizar ação civil pública 
para que seja determinada pelo juiz a apresentação 
prévia da grade de programação da emissora, dizen-
do ela própria quais são os programas que atendem 
a finalidades educativas e culturais. O juiz, então, faria 
esse controle para verificar a programação que aten-
de ou não à finalidade educativa e cultural prevista 
na Constituição Federal. Eu sei que haveria problema 
quanto à coisa julgada. Mas seria interessante trazer 
o tema ao debate.

Por último, acho que caberia também definir a 
tutela inibitória específica, ou seja, impedir que certa 
cena do programa seja levada ao ar, ou todo o progra-

ma; mas isso somente em casos extremos. Correría-
mos o risco de ouvir a alegação de que há nisso certa 
ofensa, na medida em que é feito o controle prévio da 
programação. Parece-me possível e viável. Isso foi feito 
no caso da entrevista de integrantes do PCC, no progra-
ma do Gugu. Houve suspensão da transmissão por 30 
dias. Mas me parece que o ideal nesses casos é a tutela 
inibitória, para obrigar a concessionária a não veicular 
certo programa que viola os direitos humanos; porém, 
só em casos extremos.

Seria interessante, embora não seja objeto de de-
bate neste seminário, falar das rádios comunitárias, que 
desenvolvem papel fundamental na democratização dos 
meios de comunicação. Recentemente, o Superior Tribu-
nal de Justiça expediu acórdão determinando que, se o 
Ministério das Comunicações não apreciar o pedido de 
autorização de funcionamento no prazo estabelecido, a 
emissora de rádio comunitária pode funcionar, automa-
ticamente, até que seja proferida a decisão. Essa idéia 
é interessante. O problema enfrentado pelas rádios co-
munitárias atualmente é o seguinte: as associações pe-
dem autorização para funcionamento, mas o Ministério 
das Comunicações não decide, simplesmente se omite 
da decisão.

Nesse caso, parece-me que seria possível ação 
coletiva. E é o que estamos tentando fazer em São Pau-
lo; estamos instruindo o procedimento. A finalidade é de, 
por ordem judicial, autorizar o funcionamento das emis-
soras que já tenham formulado pedido e que não obti-
veram resposta, sem obstáculos, até que seja proferida 
a decisão definitiva pelo Ministério das Comunicações. 
Essa medida é interessante porque força o Ministério a 
se manifestar.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Agradecemos ao Dr. Sérgio Gardenghi Suiama.
Vamos ouvir agora o Sr. Westei Conde y Martin Ju-

nior, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado 
de Pernambuco.

O SR. WESTEI CONDE Y MARTIN JUNIOR - 
Saúdo os integrantes da Mesa e a assistência. Boa-
tarde a todos.

Desde logo parabenizo os organizadores do even-
to: a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a 
Câmara dos Deputados por esta iniciativa tão importante 
para a nossa sociedade. Ao mesmo tempo, apresento 
justificativa de ausência. Em verdade, estaria aqui outro 
colega, do Ministério Público do Piauí, mas por dificulda-
des financeiras S.Sa. não pôde se deslocar para Brasília. 
Então, vou tentar substituí-lo.

Senhoras e senhores, diante do gigante que temos 
de combater, na discussão do tema E Daí? O Que Fazer?, 
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parece-me que, embora não tenhamos a resposta a esta 
pergunta, sem sombra de dúvida ações integradas no 
sentido mais amplo da palavra nos são impostas.

No que diz respeito aos Ministérios Públicos Fe-
deral e Estaduais, não há nitidez de fronteira sobre qual 
seria a matéria específica de um e de outro. Não se tem, 
muitas vezes, essa nitidez. Temos experiências exito-
sas pelo País, tanto de atuação do Ministério Público 
Federal quanto dos Ministérios Públicos Estaduais. De 
sorte que a idéia da integração não pode estar contida 
somente em discursos, mas deve ser materializada no 
cotidiano dessas instituições, em prol da sociedade. C 

imentamos essa possibilidade de integração, não ape-
nas e especificamente sobre o setor de telecomunica-
ções, mas também em relação aos direitos humanos de 
maneira geral, com a realização do 1º Encontro Nacio-
nal do Ministério Público e Direitos Humanos, do qual 
participaram Promotores de Justiça e Procuradores do 
Brasil, dias antes da abertura do Fórum Social Mundial. 
No processo de diálogo mantido com o Conselho Na-
cional dos Procuradores-Gerais, aprovamos a proposta 
de criação de um grupo nacional de defesa dos direitos 
humanos. Esse grupo foi criado e está sendo estrutu-
rado nos âmbitos nacional, estadual e regional, o que 
permitirá que nessas bases haja atuação mais efetiva 
e integrada dos Ministérios Públicos, no enfrentamento 
das graves violações aos direitos humanos.

Entendemos o Ministério Público na perspectiva 
da sua incompletude institucional. Ele não se basta 
enquanto instituição. Concordo com o que Fernando 
dizia sobre a edificação de uma ponte de ligação com 
a sociedade civil, sobretudo a organizada. Embora te-
nhamos todos esses instrumentais desde 1988, ou até 
antes, com a ação civil pública, se não mantivermos o 
diálogo permanente com a sociedade civil, o nosso atu-
ar poderá ser desastroso. De sorte que dialogar com a 
sociedade civil é fundamental.

E faço aqui o relato da experiência, no Estado de 
Pernambuco, desse diálogo com a sociedade civil, diante 
de representação formulada ao Ministério Público por 
associação de moradores de um bairro de classe mé-
dia alta, que reclamavam dos programas de televisão e 
cobravam ajuizamento de ação civil pública. Paradoxal-
mente, tivemos de tutelar o pedido, quando na verdade, 
na perspectiva emancipatória, a sociedade tem legiti-
midade para ajuizar a ação. Entendíamos que não se 
tratava de entrar com ação na Justiça. E não estou de 
maneira alguma retirando a importância do ajuizamento 
de ações. Ontem, o próprio Prof. Rodolfo Mancuso se 
referia ao descrédito do Judiciário. Daí a necessidade 
de diálogo permanente com a sociedade civil, porque 
muitas vezes se ingressam com ações na Justiça, ob-
têm-se liminares, mas não se consegue monitorar, no 

dia seguinte, os programas televisivos. Eles voltam a 
ser exibidos, são repaginados, e não temos pernas e 
braços para monitorá-los.

O fato é que, em Pernambuco, já existiam enti-
dades que trabalhavam com o setor de comunicações, 
mas cada uma mais ou menos no seu nicho. Quando 
essa associação de moradores nos demandou, num 
primeiro momento ocorreu-nos que poderia ser atribui-
ção do Ministério Público Federal, porque estávamos 
no campo das concessões de radiodifusão. Mas ana-
lisamos o que poderíamos fazer. Dialogando, chega-
mos à seguinte conclusão: ajuizar uma ação naquele 
momento seria procedimento inócuo, por todas as re-
sistências que viriam a ser enfrentadas.

Conversamos com representantes das entidades 
e tivemos a idéia de qualificar, primeiramente, a própria 
representação que chegava ao Ministério Público. Se 
é verdade o que disse Fernando, que a representação 
é mera comunicação – e de fato é –, se não há diálo-
go, a partir dela retira-se o protagonismo da própria 
sociedade. O Ministério Público a recebe, mas depois 
a sociedade não sabe o destino que vai ser dado à 
representação.

Tentamos estabelecer outra relação, uma via de 
mão dupla: tanto qualificar a representação ao Ministé-
rio Público quanto permitir a solicitação, por parte des-
te às entidades que têm competência nessa área, de 
fornecimento de dados concretos, pareceres e laudos 
que instrumentalizem o nosso procedimento. 

Nesse diálogo bastante rico que travamos com 
as entidades, reunimo-nos no âmbito do Ministério 
Público – e acho que também é papel do Ministério 
Público promover diálogos sobre direitos humanos – e 
catalisamos essas forças. E dessa conversa criou-se 
uma articulação em Pernambuco para o enfrentamen-
to da questão do controle dos meios de comunicação. 
A partir daí houve uma coincidência feliz: quando o 
Deputado Orlando Fantazzini circulava em caravanas 
de direitos humanos pelo Brasil afora, encontramo-nos 
em Pernambuco e dialogamos sobre a perspectiva de 
estadualizar a campanha “Quem financia a baixaria 
é contra a cidadania”. Realizamos um seminário, e o 
vídeo apresentado ontem, na verdade, foi concebido 
exatamente com os subsídios desse diálogo perma-
nente com a sociedade civil.

Uma entidade, a SINOS, recolheu o material que 
o Ministério Público havia gravado ao longo de um mês, 
fez um trabalho de edição, e o resultado foi o contra-
ponto daquelas imagens com dispositivos normativos 
internacionais, constitucionais e infraconstitucionais, 
os quais estariam sendo violados.

Como fruto da estadualização da campanha sur-
giu o Fopecom – Fórum Pernambucano de Comuni-
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cação. E qual era a compreensão naquele momen-
to? Era a de que cabia ao Ministério Público integrar 
o Fórum, por se tratar de questão que envolve a so-
ciedade. Portanto, a gente apenas participa, mas não 
integra formalmente o Fórum, que tem a sua dinâmica 
e agenda próprias. Mas estamos sempre participan-
do e colaborando. E com que objetivo? Atuar diante 
de uma violação concreta. Ora, quando se diz que a 
criança exposta a essa programação é prejudicada, 
essa afirmação situa-se muito no campo do achismo. 
Portanto, decidimos chamar a universidade para que 
emitisse parecer sobre o impacto na saúde mental e 
desenvolvimento daquela pessoa exposta a “x” horas 
a tal programação. 

O Sindicato dos Jornalistas, a partir da postura 
ética de seus profissionais – de televisão ou de outros 
meios – passa a participar desse Fórum, dialogar e 
também tentar fazer esse monitoramento.

Insisto: as ações são importantes, mas, se não 
se conseguir monitorá-las, os fatos voltam a ocorrer. 
O Ministério Público ajuizou algumas ações civis pú-
blicas, na maioria da vezes respaldado pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e obteve liminares. Não 
tem havido tanta resistência, e isso tem sido comum 
em outros Estados da Federação. Mas os fatos vol-
tam a ocorrer. Por exemplo, se ligarmos a televisão 
no mesmo dia em que foi concedida a liminar, ou na 
mesma semana, veremos que a questão volta, ainda 
que de outra maneira.

Vejam que esses instrumentos são importantes, 
mas não suficientes. Acho importante esse diálogo e 
deve ser parabenizada a PFDC por criar o grupo de tra-
balho com esses 2 objetivos apontados como vetores: 
a questão dos direitos humanos, dos direitos funda-
mentais, mas entendendo a questão da comunicação 
sob a perspectiva do direito humano. Talvez isso nos 
ajude, diante desse monstro que nos é colocado e que 
não conseguimos facilmente derrotar. Que se garanta, 
efetivamente, a possibilidade de acesso aos meios de 
produção da informação. É essa a questão. Não basta, 
como foi dito aqui pela manhã, que se tenha garantida 
a liberdade de expressão ou o direito à informação. 
O Eugênio Bucci dizia que garantir o acesso à infor-
mação já é muito. Mas acho que não é suficiente. E 
aí faço uma ponte com o que o que Sérgio tinha colo-
cado, sobre a questão das rádios comunitárias. Quer 
dizer, se você encontra na televisão essa resistência 
imensa, o mesmo acontece com as rádios comunitá-
rias. Será que a nossa intervenção – a Polícia Federal 
invade, apreende equipamentos –, até por falta desse 
diálogo, não tem impossibilitado essas comunidades 
de terem acesso aos meios de produção da comuni-
cação? Acho que não se está garantindo a presença 

e a participação dessas diversas vozes e segmentos 
na comunicação.

Então, acho que devemos estar atentos a essa 
dimensão de direitos humanos que o tema da comu-
nicação nos impõe e requer. Como estratégia, acho 
que a atuação conjunta poderia ajudar o diálogo com 
os próprios Ministérios Públicos. Essas diretrizes que 
estão sendo tiradas nacionalmente podem ser discu-
tidas nas bases com os próprios Ministérios Públicos, 
Federal e Estadual, e com a sociedade civil, que passa 
também a ter um protagonismo nessa história. Se não 
houver essa compreensão, vamos estar – permita-me 
a expressão – “enxugando gelo”, alcançando vitórias 
em alguns lugares e derrotas em outros. 

De sorte que essa possibilidade de atuação con-
junta é importante, difusão de ações e procedimen-
tos conjuntos. Vamos dialogar, vamos dizer estrategi-
camente ao Ministério Público que iremos enfrentar 
tal tema durante tal mês; vamos entrar com ações, 
instaurar procedimentos, etc. Acho que devemos ter 
um pouco de advocacy, dificultando, assim, a própria 
defesa, que vem com toda a carga normalmente nas 
capitais onde estão localizadas as representações das 
empresas de televisão.

A pretensão é que possamos demandar no local 
do dano, mesmo que seja lá no sertão de Pernambuco 
ou em outra pequena cidade, naquela semana, naquele 
mês, ou durante determinado período estrategicamente 
eleito para a atuação conjunta, que possamos instau-
rar vários procedimentos e criar dificuldades, ainda 
que impondo multas pequenas, as quais de qualquer 
maneira deverão ser pagas, a fim de mudarmos um 
pouco essa realidade tão perversa. 

Acho que não há outra possibilidade senão a de 
contarmos com a sociedade civil organizada. Insisto: 
se não for por meio desse diálogo, a tendência é fa-
zermos intervenções em defesa da sociedade que, 
paradoxalmente, não a contemple.

Nesse sentido, acho que temos nos esforçado 
para que os Ministérios Públicos tenham atuação in-
tegrada na questão da garantia dos direitos humanos, 
sob a ótica de que definitivamente a comunicação é 
um direito humano.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. COORDENADORA (Ela Wiecko Volkmer 

de Castilho) - Obrigada, Sr. Westei Conde. Agora va-
mos passar a palavra ao Prof. Ricardo Balestreri, do 
Comitê de Educação para os Direitos Humanos. 

O SR. RICARDO BALESTRERI - Quero cumpri-
mentar a Deputada Iriny Lopes, o Deputado Orlando 
Fantazzini, o Dr. Sérgio Suiama, o Dr. Westei Conde e 
a todos os presentes. 



46466 Terça-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2006

Devo dizer que minha intervenção talvez possa 
lhes parecer menos prática do que a realizada pelo 
Ministério Público, cujas ações já foram concretamente 
encaminhadas. Minha intervenção é a de um cidadão 
que procura se organizar na luta contra tudo aquilo 
que se pode considerar abuso aos direitos humanos. 
É também a intervenção de um gestor da área de se-
gurança pública.

A par da minha participação no Comitê Nacional 
de Educação para Direitos Humanos, dirijo hoje na SE-
NASP o segmento encarregado do ensino, que abarca 
todo o processo de informação, pesquisa e análise da 
informação relacionada à polícia brasileira. 

Preciso fazer também esse depoimento como 
gestor de segurança, porque, na verdade, somos o 
desaguadouro natural de toda essa onda de violência 
que a sociedade vem sofrendo. Há poucos dias, em 
conversa com um diretor de emissora de televisão, eu 
dizia o seguinte: “Por mais que façamos, em termos de 
prevenção direta, ou em termos daquela repressão que 
o Estado democrático está ungido a fazer legitimamente, 
não vamos conseguir reduzir os padrões de violência 
da sociedade, como não temos reduzido nas últimas 
décadas, porque essa redução passa necessariamente 
pela formação de um novo tipo de cultura”. 

Quer dizer, temos uma cultura dominante, oficial, 
que recusa e combate a violência, mas temos uma 
subcultura que é, de fato, dominante na sociedade e 
que acolhe a violência como forma imprescindível da 
própria manutenção, do próprio funcionamento do es-
quema social que temos e conhecemos hoje. 

Então, quero preveni-los de que esta será uma 
abordagem muito singela de um cidadão e de um ges-
tor de segurança pública.

Fiquei satisfeitíssimo ao saber das ações que 
vocês estão encaminhando. Não é à toa que estão 
sofrendo já as represálias por parte da mídia. Mas a 
minha abordagem, portanto, será muito mais singela. 
Por outro lado, também, será a abordagem de alguém 
que dirige um segmento, como disse, que é o desa-
guadouro da violência social. 

Em palestras para policiais do País inteiro, te-
mos repetido um jargão que diz mais ou menos assim: 
“Quando a família não dá um jeito, quando a escola 
não dá um jeito, quando as instituições religiosas não 
conseguem dar um jeito, quem acaba tendo que dar 
um jeito é a polícia”. E gostaríamos de não precisar 
chegar a isso. 

Inicialmente, devo frisar a gravidade do tema. O 
crescimento da violência em muitas áreas, apesar do 
dinheiro que se investe em segurança pública, tanto 
no âmbito das Unidades Federadas quanto em nível 
de Governo Federal – sem querer sacrificá-los e sem 

voltar a fazer críticas à mídia ou à televisão –, merece 
alguns comentários. Quais as razões que dão susten-
tação a essa subcultura da violência? Somos muitas 
vezes ingênuos. Acreditamos que a violência é um fe-
nômeno que se produziu de maneira fortuita, gratuita, 
que é um fenômeno casual. Quero cometer a ousadia 
de dizer que a violência é sistêmica, não tem nada de 
casual, é elemento de sustentação do sistema capi-
talista – e podemos citar o capitalismo como o único 
sistema que sobrevive. Mas a violência é um padrão 
cultural de sustentação da própria dinâmica do siste-
ma capitalista. 

Dando continuidade à singeleza dessa minha 
intervenção, quero contar a vocês uma história. Até 
por ser o último a falar, posso brincar um pouco com 
coisas muito sérias. Através da brincadeira podemos 
dizer algo muito sério. 

No ano passado, uma amiga muito religiosa dis-
se-me ter conseguido finalmente juntar dinheiro para 
conhecer Israel. O grande sonho dela era conhecer os 
lugares onde Jesus passou, enfim, ter aquela sensa-
ção, curtir toda aquela dimensão espiritual de lá estar. 
Pois bem, juntou dinheiro ao longo da vida e conseguiu 
o suficiente para a viagem. Conversando recentemen-
te com ela, disse-me entristecida que não mais iria. 
Perguntei-lhe o porquê. Ela disse-me: “Porque lá está 
muito perigoso”. Eu retruquei: “Onde você mora?”. Ela 
me disse: “No Rio de Janeiro”. Eu lhe disse: “Quero 
lhe dar um conselho: vá imediatamente para lá, apro-
veite e faça um passeio pelo Iraque, porque você está 
estatisticamente muito mais segura no Oriente Médio. 
Vivemos em um país que não tem nada de pacífico. É 
extremamente passivo, mas extremamente violento”.

É um dos países mais violentos da Terra. Regis-
tramos no ano passado mais de 43 mil homicídios nes-
te País. Então, é mito dizer que vivemos em um país 
pacífico. Mas é preciso lembrar que tal situação tem 
relação muito direta com o papel da mídia.

Ilustrando de maneira mais científica minha expo-
sição, quero lembrar um estudo da Unesco intitulado 
“A Criança e a Violência na Mídia”, cuja leitura reco-
mendo fortemente, apesar de vocês já terem a ele se 
referido. Trata-se de trabalho realizado em 123 países, 
incluindo o Brasil, em que uma das temáticas era tentar 
descobrir quais eram os heróis dos pré-adolescentes 
desses países pesquisados, pré-adolescentes na faixa 
dos 12 anos. Então, numa determinada questão per-
guntava-se: “Qual é o seu maior herói?” E havia várias 
possibilidades: Jesus, Buda, Gandhi, Martin Luther King, 
Madre Tereza. Resultado: o maior herói da juventude 
planetária, com voto de 88% da juventude, dando de 
goleada em qualquer outro – os demais ficaram em-
bolados ao final; todas essas grandes figuras que eu 
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citei vinham emboladas, como candidato que faz pou-
co voto em eleição, apenas soma para a legenda –, é 
um personagem de ficção: o exterminador do futuro, 
representado no cinema por Arnold Schwarzenegger. 
Ganhou com 88% dos votos. O segundo lugar era al-
guém mais ou menos desse gabarito, de quem não 
me lembro; e o terceiro foi o Rambo. 

Estamos, então, diante de um fenômeno. Sempre 
digo em palestras a quem tem filhos: “Vocês devem ficar 
profundamente preocupados com o que vai acontecer 
daqui a 10 anos, porque não estamos conseguindo re-
verter essa dinâmica, que se vai agravando cada vez 
mais”. E se hoje o Exterminador do Futuro é o maior 
herói da juventude planetária, é um indicativo dessa 
subcultura absolutamente dominante no planeta. Po-
demos fazer discursos bonitos, nossa retórica pode 
ser pela paz, mas a dinâmica real que rege o planeta 
é a dinâmica da violência. 

Nesse sentido, eu quero dizer o seguinte: quero 
reforçar e frisar isso sem ficar aqui me perdendo na 
crítica à TV, que todos fazemos, mas quero reiterar que 
a violência não é um fenômeno casual, fortuito, é razão 
direta do planeta em que vivemos, presidido pela lógica 
perversa da violência, pela dinâmica da violência. 

A violência como subcultura é elemento absoluta-
mente imprescindível para a sustentação dessa lógica 
perversa que preside o planeta. E quero tecer alguns 
argumentos para explicar o que quero dizer com isso. 
Percebemos que estamos imersos em uma cultura 
onde o que domina – perdoem-me aqueles que, como 
eu, têm fé religiosa, pois vou ter que usar debochada-
mente essa idéia – é a religião do consumo.

É falso quando dizemos que o Cristianismo do-
mina o mundo ocidental. Na verdade, quem domina 
o mundo ocidental é o consumismo. E há sobradas 
teses de antropólogos percebendo as correlações 
entre os shopping centers e os templos. Os verdadei-
ros templos da nossa sociedade não são as igrejas, 
são os shoppings. Não estou contra o consumismo, 
o bem-estar, enfim, não estou radicalizando a minha 
fala, estou apenas dizendo que, na verdade, antes de 
olharmos para a TV, precisamos olhar para a socieda-
de em que vivemos.

A TV está imersa no contexto dessa sociedade. 
Ela é “responsiva” a essa subcultura dominante. Então, 
em um planeta dominado pela religião do consumo, 
onde as grandes catedrais são os shopping centers 
– apesar de, lamentavelmente, a maioria da população 
não ter acesso a esse consumo –, estamos constan-
temente fazendo promessas falsas, vendendo o pa-
raíso e entregando o inferno à maioria das pessoas. 
Ora, isso evidentemente agrava a questão da ciranda 
da violência. 

Evidentemente, um menino que mora num bair-
ro rico tem condições de comprar um tênis Nike de 
R$500,00, mesmo porque, sem essa mercadoria, estará 
ele sem parte dos paramentos apropriados para fazer 
parte da religião do consumo. “Sem o Nike ele não é 
ninguém” – repetindo o que um publicitário brasileiro 
dizia há algum tempo a uma jovem egressa da facul-
dade de jornalismo. Não sei se vocês lembram, mas 
isso foi noticiado pela própria imprensa escrita.

Dizem que uma jovem egressa da faculdade de 
jornalismo foi entrevistar um dos monstros sagrados 
da publicidade brasileira, mas ele não a atendia, nem 
a olhava. Ela disse: “Publicitário, temos uma entrevista 
marcada”. Ele disse: “Minha filha, vá falando, porque 
não tenho tempo a perder”. “A minha primeira per-
gunta é a seguinte: o que o senhor achou da última 
campanha do tênis Nike”. Ele fez a mis-en-scène dele, 
bateu com a caneta na mesa e disse a ela: “Dobre a 
língua, mocinha atrevida”. “Mas eu disse alguma coisa 
errada?” E ele: “Você ainda pergunta? Você acaba de 
tratar o Nike como se fosse apenas um tênis...”. “Mas 
não é, publicitário?” “De maneira alguma. Você é muito 
jovem e inexperiente, o Nike é um estilo de vida”. Ela 
disse: “Vai ficar complicado explicar isso aos leitores”. 
“Mas você não me deixa concluir a explicação: é que 
o Nike não é só um estilo de vida, o Nike é uma filo-
sofia”. “Mas agora complicou mais ainda, publicitário”. 
“Espere, porque vou concluir em uma frase e você vai 
entender não apenas o que é o Nike, mas vai enten-
der o que é a vida: o Nike não é só um estilo de vida, 
não é só uma filosofia, o Nike é uma religião, e quem 
não for dessa religião não será salvo”.

O que significa isso? O menino que mora no 
bairro rico ingressa na religião Nike e é “salvo” – en-
tre aspas – por ele. Ele perde o sentido da vida. Ele 
ingressa naquilo que um filósofo chamou de “dimen-
são bovina” da existência. Ele vem ao mundo pastar, 
engordar e morrer. Mas o sujeito que mora na favela 
– por aquilo que brilhantemente o colega que me an-
tecedeu havia colocado –, que tem mais TV do que 
geladeira, também precisa ingressar na religião do 
Nike para ser alguém. A única diferença entre ele o 
menino rico é que ele não tem poder de consumo, 
a ele é prometido o paraíso, mas lhe é entregue o 
inferno. 

Evidentemente, isso agrava a ciranda da violên-
cia. E aí vocês vão me perguntar: “O que isso tem a 
ver diretamente com todas as questões da tevê, além 
da publicidade?” Diretamente, tem tudo a ver, porque, 
a par das falsas promessas de consumo e de paraíso 
de bem-estar criadas, são agravantes da ansiedade 
popular e ultrapassam, em determinado momento, 
todas as fronteiras ético-morais, além de serem ba-
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nalizados maciçamente os problema da violência no 
dia-a-dia. Evidentemente, isso tem um efeito. 

Devemos também fazer o casamento da tevê aos 
videogames. Há 3 semanas, foi lançado nos Estados 
Unidos um novo jogo, cujo nome não lembro agora – que 
atinge diretamente a nossa área –, em que o jogador 
pode escolher entre ser um policial corrupto e violento 
ou honesto. Obviamente, até pela predisposição juvenil 
de se antagonizar, as enquetes divulgam que a maioria 
escolhe ser o policial corrupto e violento. Foi perguntado 
a um grupo de psiquiatras ingleses o efeito que surtirá 
na cabeça daqueles que apertaram os botões do joystick 
daqui a 10 anos. O que estamos falando é muito sério. 
Qual será o efeito de transgressão interior, quer dizer, 
de ultrapassagem de uma área de interdito moral, que 
não poderia ser ultrapassada e é “jogada” diariamen-
te pela televisão, na sala de nossa casa, o lugar mais 
nobre dela, figuras que não deixaríamos ultrapassar a 
soleira da nossa porta? Qual será o efeito disso em toda 
uma geração? Ainda não sabemos. Sem querer apa-
recer assustador ou catastrófico, não temos a mínima 
idéia do que possa acontecer daqui a 10 ou 15 anos. 
Estamos vendo a ponta do iceberg, do ponto de vista 
de conduta moral, de uma geração inteira. 

Por um lado, sou muito esperançoso e otimista, 
mas, por outro, tenho de ser absolutamente realista. Tra-
balho em uma área que tem essa demanda. Vejo o que 
acontece lá na ponta, na demanda da ação policial.

Antes de ir para os finalmentes, a grande pergun-
ta é: “O que se fazer diante disso?” O meu fazer será 
o de um cidadão e o de gestor de área de segurança. 
Mas friso os aspectos que motivam a minha fala, por-
que decisivamente, além de fazer a crítica da mídia, 
precisamos compreender que ela não é um fenômeno 
solto, separado do nosso universo cultural. Como dis-
se, a mídia é responsiva, é preciso que essa crítica vá 
muito além dela. Percebemos que, por trás dos seus 
desvalores, estão os desvalores da cultura dominante, 
de um mundo presidido, repito, pela lógica perversa da 
violência e da exclusão. 

Por que precisa haver violência? Ela é necessá-
ria. É preciso gerir este mundo sem essa carga de ba-
nalização diária da violência, porque vivemos em um 
mundo em que a maioria das pessoas são excluídas e 
precisamos dessensibilizar – esse o termo utilizado no 
estudo da Unesco sobre a criança e a violência – as 
pessoas. A mídia funciona como poderosa inoculação de 
vacina contra o escândalo. É preciso não nos escanda-
lizarmos, não estranharmos mais a violência; é preciso 
vermos tantas mortes, tanta miséria, tanta tragédia na 
tevê – aqui em Brasília, creio que deve haver menos do 
que em outras cidades, mas deve haver bastante, pois 
não conheço –, a ponto de passarmos por baixo de um 

viaduto e não nos surpreendermos mais ao vermos 
pessoas morando ali. 

Na minha cidade, em Porto Alegre, na ponte do 
Guaíba, não nos escandalizamos mais com a quanti-
dade de favelas, muitas de papelão e de latas, onde as 
pessoas estão subsistindo. Afinal, já vimos desgraça 
pior, tanta tripa voando, tanto sangue saltando na te-
levisão, que esses fatos cotidianos, hoje tão banaliza-
dos, não nos escandalizam mais. Estamos vacinados, 
segundo os termos da Unesco, e, repito, dessensibili-
zados com a violência.

Afirmo categoricamente que não pretendo ser o 
dono da verdade, isso está no meu coração e acredito 
profundamente que muitas vezes somos ingênuos ao 
afirmar o fenômeno da violência. Esse não é um fe-
nômeno indesejado pelo sistema, mas absolutamente 
inerente a ele, tal qual ele se apresenta, e sem o qual o 
sistema sequer poderia funcionar, porque as pessoas 
estariam em tal estado de sensibilidade que não nos 
lhes permitiriam aceitar as feições do mundo tal qual 
nos é apresentado.

Perdoem-me a análise inicial, até um pouco fora 
do tempo, mas me sentiria meio pára-quedista se não 
a fizesse para comentar um pouco sobre as possíveis 
saídas para resolver esse problema. Dentro desse 
quadro, vamos trabalhar na televisão com essa violên-
cia real, ou seja, não precisamos partir para a ficção. 
Se assistirmos ao jornal das 8h, estaremos diante de 
todas as mazelas e tragédias da humanidade sendo 
despejadas aos borbotões, como disse, no lugar mais 
nobre da nossa casa. 

Mas temos esse segundo tipo de violência, a fic-
cional, e conhecemos as estatísticas de milhares de 
crimes presenciados por uma criança de 8 anos nos 
Estados Unidos, que chegam a quase uma dezena, 
segundo o estudo da UNESCO. Lamentavelmente, 
como somos decorrência dessa matriz cultural norte-
americana, sentimo-nos autorizados a acreditar que 
no Brasil também não é muito diferente.

Segundo o estudo da Unesco, uma criança ame-
ricana assiste, em média, a tevê 21 horas por sema-
na, enquanto a criança brasileira assiste, em média, 
28 horas, e vê muito mais violência do que a criança 
americana. É algo estarrecedor, porém, não comen-
tado. Os programas televisivos, os filmes produzidos 
pelos Estados Unidos e exportados para todo o mun-
do têm maior carga de violência do que a consumida 
internamente, o que, convenhamos, é esquisitíssimo. 
Autoriza-nos perguntar por que uma criança brasileira 
vê muito mais televisão do que a americana.

Temos ainda a violência simbólica – muito bem 
citada aqui anteriormente –, que desejo rapidamente 
ressaltar. Quando analisamos, por exemplo, o quadro 
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do humorismo brasileiro, com algumas raras e hon-
rosas exceções, encontramos o escracho, o horror, o 
lixo, do ponto de vista simbólico. Há algum tempo, ha-
via um programa na tevê brasileira, domingo à noite, 
e um de seu principal foco era o escracho contra os 
pobres, ou seja, a desmoralização deles. Não basta 
o sujeito ser pobre, estar excluído de um sistema de 
promessas imensas, e não ter acesso a ele, ainda pre-
cisa ser esculachado no domingo à noite. É verdade 
que de vez em quando aparecia uma empregada para 
dizer: “Sou pobre, mas sou limpinha”. É uma revela-
ção de exceção, porque os pobres, além de tudo, são 
sujos no conceito. E o que mais estranhava era ver os 
aplausos enfáticos da platéia cada vez que se falava 
mal dos pobres. 

Reclamei com alguém que conhecia o esquema 
e ele me disse: “Ricardo, não que as pessoas aplau-
dam...” E me perguntei: “Será que a classe média pre-
cisa de alguma maneira se sentir mais aliviada diante 
do fenômeno da pobreza? Cada vez que alguém fala 
mal de pobre se aplaude?” Uma pessoa que trabalha 
na área me disse: “Não. É porque tem claque.” E res-
pondi: “Pior ainda.” Então, quando se fala mal de pobre, 
alguém levanta a placa e manda aplaudir. 

Precisamos estar pacificados, neutralizados na 
nossa consciência diante do fenômeno. E cumpre uma 
segunda função: a de que os pobres aceitem que não 
merecem também um lugar ao sol. Se analisarmos o 
conteúdo do programa Sai de Baixo, por exemplo, e 
vários outros da mesma emissora, sem falar no resto 
– estou citando uma emissora muito chique, poderia 
citar programas mais bagaceiros, mas vamos falar do 
filé mignon –, chegaremos à conclusão de que a te-
levisão, de maneira hipnótica, repete a tal ponto uma 
inverdade que acaba se transformando numa verdade. 
Inclusive há excelente estudo de Pierre B  Bourdieu 
sobre a televisão. Recomendo-o a todos. Os senho-
res devem conhecer. E essa inverdade é a seguinte: a 
pobreza não é decorrência da injustiça social, mas da 
ordem estética. Os pobres não são pobres porque são 
injustiçados, mas porque são bregas, têm mau gosto 
e não merecem um lugar ao sol. Essa é a mensagem 
passada para nossos filhos e filhas. Não só as crian-
ças, a quem falamos muito, mas, nós, adultos, temos 
uma cabeça a ser feita. Isso é o que aprendemos dia-
riamente com essa violência simbólica que encontra-
mos, por exemplo, no humor televisivo. 

A violência simbólica, real e ficcional são formas 
de sangria do inconsciente. Sob o padrão psicanalítico, 
sabemos que há de tudo em nosso inconsciente. Só 
que nos termos de Freud, para que o convívio social 
seja possibilitado, algumas questões deveriam ficar 

devidamente recalcadas e contidas pelo superego, não 
podendo passar para o plano do mundo real. 

A televisão é responsável por uma grande sangria 
daquilo que deveria ficar recalcado no subconsciente. 
Depois estranhamos viver numa sociedade violenta. 
Também estranhamos ao ver alguém que não tenha 
um tênis Nike ir para as cercanias de uma escola chi-
que matar alguém para pegar aquele par de tênis. 
Quando vemos isso na televisão ou lemos no jornal, 
comentamos: “Que horror! Parece que um tênis vale 
mais do que uma vida!” Não que pareça, vale mesmo. 
Do que vale uma vida sem aquele tênis de marca? Do 
que vale uma vida sem aquele bermudão, quase cain-
do, que não lembro o nome? Do que vale uma vida 
sem aquele boné de marca? Do que vale uma vida 
sem esses paramentos que dão ingresso aos templos 
sagrados do consumo? Quem vai entrar no shopping 
com roupa e com tênis, como dizemos, Augustinho, na 
nossa terra, marca diabo ? Não pode ser marca diabo, 
tem de ser algo no mínimo razoável. Por que se mata 
alguém para roubar um tênis? Porque esses são os 
valores que a subcultura diariamente nos impõe, nos 
hipnotiza em relação a eles.

Esta fala é mais motivacional, porque estamos 
diante de uma platéia, e vou confessar minha parte: 
às vezes, ficamos um pouco apreensivos porque a mí-
dia possui argumentos corporativos, diz que estamos 
propondo a volta da censura, nós, que lutamos pelos 
direitos humanos. Ainda há pouco, comentei com o 
Augustinho que no próximo ano completaremos 30 
anos do nosso encontro na militância por direitos hu-
manos. 

Os senhores podem notar que não cozinhamos 
mais na primeira fervura. Perdoem-me as brincadeiras. 
Como podemos esperar resultados diversos dos que 
temos se a subcultura dominante prega isso todo o dia? 
Como podemos esperar – nós que estamos ali todo o 
tempo e outros que aqui militam por direitos humanos 
– que a cultura dos direitos humanos seja dominante, 
quando a competição é absolutamente desleal? Vi-
vemos numa sociedade em que a hipnose coletiva é 
feita cotidianamente pela televisão. E me referia – por 
isso lembrei dos direitos humanos – aos argumentos 
corporativistas que às vezes nos constrangem. “Vocês, 
militantes de direitos humanos, estão agora lutando 
por censura? Vocês estão ingressando no quadro 
de moralismo? Vocês estão se aliando ao que há de 
pior?” Não. Na verdade, para a mídia é muito cômodo 
continuar a fazer seu papel, acusar-nos de questões 
fora do escopo tradicional de nossas ações para nos 
sentirmos intimidados. Por isso, proponho a todos que 
não tenhamos medo de enfrentá-la. 
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Vivemos hoje numa sociedade democrática, que 
também supõe o controle social, o controle ungido pela 
população, o controle legítimo, que evita a desagre-
gação, inclusive talvez pareça um pouco de exagero, 
mas não é, o controle para evitar a extinção do pla-
neta do ponto de vista das relações de convívio e da 
violência cotidiana que acaba com a população, mas 
não do ponto de vista ecológico. No Brasil, temos uma 
população inteira de jovens sendo eliminados por esse 
ethos guerreiro masculino, que é tão divulgado, por 
exemplo, pela cultura televisiva.

Nós, militantes dos direitos humanos, não pode-
mos ter vergonha de enfrentar esse problema, mas 
ter coragem para salvar uma geração inteira. Alguém 
pode afirmar que é uma perspectiva salvacionista. 
Certamente é. A nós, adultos, cabe a tarefa de zelar e 
guardar minimamente as possibilidades de desenvol-
vimento moral – no sentido piagetiano, e não moralista 
– de toda uma geração.

Não é nenhum deslize de nossa parte, mas é 
muito difícil a mídia afirmar: “Quem não quiser ver, que 
mude de canal.” E fica a grande pergunta, em alguns 
dias, como no domingo à tarde, em geral: “Vou trocar 
lixo por lixo?” A maioria da população não possui tevê 
a cabo, em que há, por exemplo, os canais Discovery 
Channel, Nat  Geo. Logo, trocará lixo por lixo. 

Algum tempo atrás, em São Paulo, um grande 
comunicador que dividia a mesa conosco em um de-
bate discordou e afirmou: “Acho inclusive que essa 
violência não é ruim porque ela propicia uma catar-
se e evita que o sujeito cometa violência real.” Essa 
afirmação é uma asneira bárbara! Não há estudo na 
humanidade que aponte nessa direção. Há mais de 4 
mil estudos nas três últimas décadas e quase todos 
eles apontam para o agravamento da violência, devido 
ao fato de ela estar constantemente sendo divulgada 
pela mídia. Inclusive os principais estudos nos Estados 
Unidos apontam nessa direção. Quem afirmou isso 
disse uma bobagem, não possui fundamento cientí-
fico algum. Os senhores podem responder com tran-
qüilidade que os estudos feitos com crianças sobre a 
violência na mídia comprovam o contrário e derrubam 
esse tipo de argumento.

Não é fácil trocar de canal, não é bom para nin-
guém, e não é fácil desligar a tevê, porque o seu poder 
hipnótico é muito grande. Quem consegue desligar uma 
televisão? Quem, imerso nessa subcultura, consegue 
desligá-la? Confesso que eu tenho dificuldade. 

Esses são argumentos corporativistas. É preciso 
que a mídia se imbua do seu caráter democrático e tam-
bém pedagógico, que evidentemente ela não tem.

Quanto às saídas para se resolver o problema, 
é bastante simples o que vou dizer, mas certamente 

tem um fundo de verdade, a qual muitas vezes é sin-
gela. Em primeiro lugar, não é demais dar mais uma 
vez os parabéns pela campanha. Em um país imerso 
nesse profundo contexto de passividade, é admirável 
a coragem de vocês de enfrentarem essa campanha 
Quem Financia a Baixaria é contra a Cidadania. Mais 
admirável pelo fato de serem Deputados, que depen-
dem de voto, da aprovação pública, porque sabemos 
que a mídia, evidentemente, não é o quarto Poder, é 
o primeiro, é o que faz e desfaz os outros. Aquele que 
depende de aprovação popular precisa ter muita co-
ragem para comprar uma briga dessas. Conhecemos 
o poder da mídia de destruir cada um de nós, se ela 
tiver a intenção de criar fatos e de fazer com que os 
mesmos se tornem verdadeiros, e assim por diante.

Não pensem que tenho ranço antimídia também, 
a mídia é paradoxal, cumpre também papel essencial 
na manutenção da democracia. Agora, é preciso que o 
paradoxo seja superado, e não podemos nos acomodar 
a ele. A mídia também cumpre um lado bom. Tinha o 
Sai de Baixo, mas também tinha o Globo Repórter.

Meus amigos e amigas, isso é absolutamente 
insuficiente. Mais uma vez estudo da Unesco faz isso, 
está dentro do quadro da hipnose, da lavagem cere-
bral coletiva.

A manutenção e a ampliação de campanha como 
essa agregam segmentos multiplicadores de consci-
ência no País, articulistas, da própria mídia, e assim 
por diante, porque a mídia também não é monolítica. 
Temos segmentos da mídia que são autocríticos.

Nesse envolvimento, eu diria, é preciso fazer par-
ceria com segmentos que tenham consciência moral e 
que não se confundam com moralismo. O único risco 
que sofremos, nós, que percebemos a gravidade dis-
so, é ficar tentados a associar-nos a segmentos mo-
ralistas por fragilidade. E, aí, realmente ficaria muito 
mal para nós. É preciso que saibamos fazer, nesse 
contexto piagetiano, a diferenciação entre moralida-
de e moralismo. É preciso que tenhamos consciência 
daquilo que é danoso para a construção coletiva da 
sociedade e daquilo que são apenas diferenças entre 
as pessoas, porque, senão, em nome da moral, co-
meçamos a combater as diferenças, que são direitos 
absolutamente democráticos.

Pelo meu viés – venho da área da educação –, 
diria que é preciso investir muito em parcerias com a 
área da educação. É preciso que nas escolas avan-
cemos. Vou dizer uma coisa bem concreta, em que 
é possível avançar, mas estamos muito atrasados. É 
preciso avançarmos para uma leitura crítica da comu-
nicação.

Fui professor de adolescentes durante 20 anos, 
e em ano algum – tenho minha consciência tranqüila 
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em relação a isso, independente do conteúdo que eu 
tivesse de dar, eu dava um jeito de chegar lá, de fazer 
as pontes – deixei de fazer análise crítica dos meios de 
comunicação com meus alunos, simplesmente porque os 
meios de comunicação são concorrência absolutamente 
desleal da escola, pois eles são absolutamente predomi-
nantes na vida dessas crianças e adolescentes em relação 
à escola, que tem o dever moral, não o direito, de fazer 
uma leitura da comunicação com seus alunos.

Para isso é preciso intensificar as parcerias com o 
MEC e com as redes municipais e estaduais de ensino. 
Isso é grandioso demais? Não. Isso é possível, é viável. 
Vocês me perguntarão: como cadeira, como disciplina? 
Quem sabe sim, quem sabe não, quem sabe perpasse. 
O único problema no Brasil, quando falamos em algo 
que perpasse todas as disciplinas, é que, às vezes, é o 
mesmo que dizer que não é nada. Não, Direitos Huma-
nos perpassa todas as disciplinas. É subentendido que, 
na maioria dos casos, não existe.

É preciso que abramos espaços realmente formais 
para discutir, para fazer leitura crítica dos meios de co-
municação. Em que cadeiras, ou em cadeiras novas? 
Não sei, essa é uma discussão que os pedagogos, os 
especialistas têm de aprofundar.

Diria que é preciso incentivar e realizar parcerias 
com quem pode nos ajudar. Incentivar a leitura é diferente 
de incentivar a leitura na Internet. Estou repetindo lugar-
comum, mas é preciso lembrar essa obviedade que, às 
vezes, é esquecida. Obviamente, pelo ritmo da Internet, 
não temos muito tempo para pensar. Não a estou comba-
tendo, nem sendo saudosista, ela é excepcional, mas tudo 
aquilo que não nos dá muito tempo de pensar, utilizado, 
digamos, de maneira exclusiva, é muito perigoso.

Quando digo incentivar a leitura, refiro-me à leitura 
mesmo, de livro, de materialidade, de coisa que podemos 
pegar na mão, ler, parar, pensar, tirar nossas próprias 
conclusões e posicionar-nos.

Aproveito para fazer propaganda, mas é de graça. 
Na saída temos um livrinho que oferecemos a vocês. O 
título é “Na Inquietude da Paz”. Vocês devem conhecer 
um outro autor, o Dr. Feize Milani , referência no campo 
da paz no Brasil, o Pe. Marcelo Resende Guimarães , o 
Dr. Ricardo Cappi, criminólogo do projeto Axé. Há um 
singelo texto meu que faz abordagem analítica do papel 
da violência como elemento constitutivo, como  tinha dito, 
da própria dinâmica e lógica do sistema.

Precisamos trabalhar mais com os pais, temos de 
nos preocupar com os adultos, mas também com as novas 
gerações. Trabalhar mais com os pais significa programas 
nas escolas abertos aos pais. As escolas, definitivamen-
te, têm de deixar de ser só para crianças e adolescentes, 
têm de estar abertas à educação paterno-materno. Os 
pais da geração de hoje estão absolutamente perdidos 

na questão específica, tão discutida hoje, mas que não 
leva a conclusões objetivas, que são os limites.

O nosso sistema consumista aderiu, também, a 
uma visão de falta de limites. Para que uma pessoa 
possa consumir muito é preciso que tenha muito pouco 
limite. Não é à toa que os pais das jovens gerações têm 
grande dificuldade para trabalhar com limites, porque 
filhos que reconhecem limites serão necessariamente 
crianças e adolescentes menos consumistas.

Existe muita literatura alternativa propondo traba-
lhar com limites, mas a lógica do sistema é psicopática. 
Só é possível vender tantas coisas inúteis e desneces-
sárias à custa do trabalho e do sacrifício de muita gente 
imersa numa lógica de caráter psicopático. O sistema 
tem caráter psicopático, e a educação tem caráter psi-
copático, porque educação que não trabalha formação 
do superego incentiva caráter psicopático.

Estamos formando uma geração inteira – quando 
falo em psicopatia, não vamos imaginar os extremos, os 
exageros, os casos clássicos, mas um dégradé – imersa 
numa cultura de caráter psicopático.

É muito complicado. Temos de trabalhar com os 
pais, tanto formalmente nas escolas quanto informal-
mente. Vocês vão dizer: “Mas isso não é ingênuo dian-
te da força da mídia?” Minhas amigas e meus amigos, 
ingênuo seria esperar que a mídia fizesse maciça e 
massiva campanha como essa e lutasse contra seus 
próprios interesses e lógica predominante.

Temos de começar a trabalhar na lógica da con-
taminação, que é muito mais poderosa. Permitam-me 
dizer uma coisa um pouco lírica, mas que eu acredito 
do fundo do meu coração. Mesmo a criança profunda-
mente submetida à hipnose coletiva da televisão, se ela 
tem pai e mãe em casa, mesmo que o pai e a mãe não 
tenham muito tempo – estou aqui também repetindo 
lugar-comum –, esse pai e essa mãe, atentos ao filho 
ou à filha, podem fazer o que nenhuma poderosa rede 
de televisão pode fazer, pois nenhuma rede estende a 
mão e afaga a cabeça de uma criança.

Nenhuma rede olha olho no olho de um adolescen-
te e diz verdades profundas que promovam e movam 
esse adolescente. Nenhuma rede de televisão conhece 
a vida íntima, por mais interativa, nessas imbecilidades 
interativas que estão criando. E pagamos, inclusive, conta 
de telefone, etc. Nenhuma rede, por mais interativa que 
seja, tem o contato humano que só um pai e uma mãe, 
ou quem os represente, podem ter com seus filhos.

Diria que a perspectiva não é ingênua, não é doce, 
no mau sentido, mas é muito realista, concreta e forte. 
Precisamos iniciar processos profundamente contami-
nadores da sociedade para que, eu diria sinteticamente, 
os adultos assumam seu papel de adultos, do qual vêm 
abdicando nas últimas décadas. Precisamos insistir em 
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programas preventivos para a juventude e incrementar 
ações de pressão sobre os patrocinadores.

Dirigi, durante alguns anos, no Brasil, uma orga-
nização internacional. Hoje tenho algumas críticas aos 
seus padrões de atuação em determinadas áreas. É 
uma organização que tem padrão de atuação extre-
mamente eficaz: as redes de e-mails, de cartas, de 
correspondência, que invadem, no mundo inteiro, os 
segmentos violadores dos direitos humanos.

Pensamos que isso não funciona, mas funciona 
muito. Se este País acordasse e começássemos a in-
vadir as empresas patrocinadoras com montanhas de 
e-mails e correspondências – evidentemente, nenhuma 
delas vai ler essa correspondência, mas todos sabem 
do que se trata –, conseguiríamos fazer poderosa in-
versão daquilo que nos é dado hoje.

Para fechar esse aspecto motivacional, desculpe 
se alguém não acredita, mas como é da minha fé, e 
não é propaganda de religião, gostaria de citar 3 me-
táforas de proporção: é a história onde o que importa 
é o tamanho das coisas. Temos 3 metáforas de pro-
porção inseridas nos Evangelhos que diz: “A nós nos 
cabe ser o sal da terra, a luz do mundo e o fermento 
da massa”.

O que é uma metáfora de proporção? Levanta-
mos o tamanho das coisas. Sal da terra significa que 
é preciso tomarmos esse sal como comida, é preciso 
apenas uma colher de sal para transformar a comida; 
é preciso apenas uma pitada de fermento para trans-
formar a massa informe.

Aí há, talvez, algum adiantamento sociológico da 
parte de Jesus, porque sabemos hoje a diferença entre 
povo e massa: povo tem consciência, e massa não. A 
nós cabe ser o fermento na massa, essa pitada que 
transforma a massa em algo realmente palatável.

Por fim, a metáfora que eu gosto mais: a nós cabe 
ser a luz do mundo. É um fenômeno interessante, basta 
acendermos uma chama muito pequena para debelar-
mos grande quantidade de escuridão.

Perdoem se alguém achar que é muito lírico ou 
singelo, mas realmente acredito nisso. É um convite 
para que nos coloquemos nesse lugar de sal da terra, 
fermento da massa e de luz do mundo, e que saibamos 
que certamente não precisamos ser uma labareda, mas 
uma pequena chama. Que arda nossa pequena chama 
para que possamos viver num mundo diferente.

Obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

– Obrigado, Ricardo.
Solicito à Dra. Ela Wiecko que assuma a coorde-

nação dos trabalhos.
Com a palavra o Deputado Orlando Fantazzini.

O SR. DEPUTADO ORLANDO FANTAZZINI 
– Boa-tarde a todos.

Não sobrou muito o que dizer diante das exposi-
ções realizadas, mas inicio lembrando que a campanha 
surge para ser espaço da sociedade civil, onde possa 
expressar sua insatisfação e ter um canal de diálogo 
pelo menos com uma instituição do Estado que é o 
Parlamento.

Concordo plenamente com o que disse o Dr. Sérgio: 
o Estado brasileiro tem sido omisso e negligente com 
seu dever de controlar os meios de comunicação, no que 
diz respeito a afrontar o conjunto de direitos individuais 
e coletivos. É tão desrespeitoso, omisso e negligente 
que sequer o cidadão tem direito de saber quem são os 
concessionários desses meios de comunicação.

É luta histórica, não era nem da campanha, vem 
do Fórum Nacional pela Democratização dos Meios 
de Comunicação, que sempre exigiu o direito de sa-
ber quem são esses concessionários, qual o início da 
concessão, porque se trata de algo público. Isso só foi 
conseguido no finalzinho de 2003, de forma parcial, 
com o hoje Deputado Miro Teixeira, que tinha assumido 
o Ministério das Comunicações.

Fiquei muito satisfeito em ouvir o Dr. Sérgio quando 
disse que as ações não estão sendo só direcionadas 
às emissoras, mas também ao Ministério das Comu-
nicações.

O que o Ministério das Comunicações tem feito, 
diante de todos os instrumentos que tem disponibilizado, 
para tomar medidas em relação a essas emissoras e 
para coibi-las, uma vez que sistematicamente afrontam 
os direitos humanos, a imagem do ser humano, bana-
lizam a violência e estimulam, cada vez mais, atos de 
violência na sociedade?

Quando o Fernando diz que falta uma ponte en-
tre o povo e o Ministério Público, de fato entendo que 
falta ponte muito grande entre a população e as mais 
diversas instituições do nosso País.

Atribuo esse fato aos meios de comunicação, em 
especial à televisão, que tenta afastar cada vez mais 
a população das instituições. De que forma faz isso? 
Busca demonstrar que se perde tempo ao se procurar 
qualquer instituição, desgasta as instituições perante o 
conjunto da sociedade.

Vou citar exemplo característico que afeta dire-
tamente a nós, Parlamentares. A Rede Globo, na sua 
novela, apresenta o Deputado corrupto e generaliza, 
como se todos os políticos fossem corruptos. E se to-
dos são corruptos, por que o cidadão digno da socie-
dade vai procurar qualquer tipo de relação com os 
políticos? Só que o Parlamento é um dos alicerces da 
democracia. Quando eu procuro afrontar instituição que 
representa um dos pilares da democracia, eu trabalho 
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contra a própria democracia. É uma afronta também 
à Constituição.

Embora a Campanha pela Ética na TV tenha 
provocado a direção desta Casa a pedir providência 
em relação à novela da Rede Globo, nada foi feito. E 
quem cala consente. Esse é o pior dos dramas que 
sofremos aqui. A novela, no seu desfecho, afirma que 
os políticos são corruptos. Uma das cenas finais era o 
apedrejamento de uma Prefeitura, de um Prefeito, que 
se repetiu no Estado de Goiás, em cidade vizinha a 
Brasília. A população foi apedrejar a Prefeitura, fazen-
do com que Prefeito e Vice-Prefeito saíssem correndo, 
fugissem da Prefeitura.

São essas ações que a televisão estimula no 
campo da violência, como diz o Ricardo, e sabemos 
o que acontecerá daqui a 10 anos. É real e temos de 
procurar, desde já, diagnóstico claro. Além disso, que 
tenhamos condições reais de fazer com que esse mo-
vimento cesse.

A campanha tem procurado fundamentalmente 
trabalhar na perspectiva educativa. Ao contrário do 
que afirmam, que os meios de comunicação têm poder 
tão forte que nosso trabalho é insignificante, acredita-
mos que com o envolvimento da sociedade teremos 
grande capacidade para fazer com que haja reversão 
desse quadro.

E, aí, a campanha procura o diálogo. Sabemos 
que com as emissoras não teremos diálogo algum, 
porque a ele se recusam. No ano passado, conversa-
mos um pouco com a Dra. Ela. Havia até uma iniciativa 
do Ministério Público com o Ministério da Justiça para 
dialogar, e, mais uma vez, esse diálogo foi truncado e 
impossibilitado por parte justamente das emissoras. 
Mas, mesmo assim, queremos abrir canal de diálogo 
com o Estado brasileiro, com a sociedade civil, com 
os órgãos da sociedade e de Estado que têm possi-
bilidade de fazer ações. O maior parceiro que temos 
hoje são os Ministérios Públicos, porque a campanha 
não tem nenhum instrumento que possa coibir, a não 
ser a pressão social. Aí, o Ministério Público tem sido 
um grande parceiro, porque tem ingressado com vá-
rias ações, representações, abertura de inquéritos 
civis, com termos de ajustamento, fazendo com que, 
de fato, a sociedade também passe a acreditar que 
vale a pena se organizar e dar continuidade a essa 
luta para que tenhamos, num futuro próximo, a pos-
sibilidade de elaborar instrumentos que defendam os 
interesses do cidadão.

Além desse propósito educativo das emissoras, 
dos anunciantes e também da sociedade – aí o Eugênio 
Bucci disse algo aqui hoje que, de fato, não é o mais 
importante, mas tem sua importância, a informação –, 
temos o aspecto da informação. É espantoso quando 

você dialoga com setores mais humildes da sociedade  
e as pessoas dizem: “Olha, eu não posso fazer nada! 
Quem sou eu perante a Rede Globo!” O Sr. Roberto 
Marinho é dono, tem o poderio. As pessoas desco-
nhecem que as emissoras são meras concessões. O 
legítimo proprietário do espaço modular, onde essas 
emissoras utilizam os seus equipamentos para fazer 
a transmissão, é o povo brasileiro. O povo outorga 
ao Estado a possibilidade de, dentro de limites e 
critérios, fazer a concessão. 

Mas nosso povo sequer conhece seus próprios 
direitos. E quem não tem conhecimento dos seus 
direitos obviamente não vai lutar por eles, já que os 
desconhece como seus direitos. Um dos grandes 
problemas enfrentados pela campanha hoje é che-
gar a todos os setores da sociedade com essa infor-
mação. Então, é preciso desmistificar esse aspecto 
da propriedade e do poder. O cidadão comum tem 
um poder tão grande, e ao mesmo tempo se sente 
tão incapaz de fazer a defesa de um interesse pró-
prio. Nós temos que ampliar a campanha, avançar 
cada vez mais no sentido de divulgar os direitos 
do cidadão e fazer com que ele tenha a certeza de 
que não basta desligar a televisão, como dizem as 
emissoras. É direito do cidadão ter um instrumento 
de comunicação que possa lhe dar informação, que 
possa ajudar na sua formação, que lhe garanta lazer 
e a disseminação da sua cultura. Então, não basta 
dizer: “Quem não está satisfeito, que desligue”. É di-
reito das pessoas ter essas informações. Portanto, 
elas têm que lutar por esse direito. O cidadão não 
tem que desligar. Ele tem que exigir que haja uma 
televisão funcionando dentro dos parâmetros que a 
Constituição estabelece. Um dos maiores desafios 
que nós vamos ter que vencer será o de fazer com 
que todos os setores da sociedade tenham essa in-
formação. Assim, o cidadão terá mais condições de 
lutar e de engrossar essa ação da sociedade, para 
que ela inclusive tenha respaldo quando as emissoras 
entenderem que não devam cumprir a Constituição, 
as ações do Ministério Público. 

Por outro lado, a tentativa sistemática da cam-
panha, no sentido de estabelecer uma relação de 
parceria mais próxima com alguns Ministérios, tem 
sido frustrada sistematicamente. Edgar Rebouças, 
hoje, no início, falou sobre a construção de uma 
legislação que possa regulamentar melhor a publi-
cidade direcionada às crianças. Então, nós vamos 
buscar a construção de uma parceria mais próxima, 
por exemplo, com o Ministério da Saúde, que tem 
toda uma preocupação com o aspecto da alimenta-
ção. E a propaganda tem influência direta sobre as 
crianças na sua forma de se alimentar. Então, va-
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mos buscar essa melhor articulação, também com 
o Ministério da Educação.

Quando o Senador Cristovam Buarque era Minis-
tro, nós havíamos iniciado um diálogo no sentido de fazer 
uma massificação não de cartilhas, mas de gibis, para 
que fossem amplamente distribuídos nas escolas públi-
cas, a fim de estimular uma leitura crítica dos meios de 
comunicação, no sentido de que as crianças pudessem 
ter o direito a essa informação que a elas também é so-
negada. O Estado tem a obrigação de ajudar as pesso-
as a conhecer os seus direitos e inclusive saber como 
se defender frente a qualquer possibilidade de violação 
desses direitos. Com a saída do Ministro Cristovam do 
Ministério, nossos contatos acabaram se perdendo, em 
razão das mudanças. Vamos tentar restabelecer nova-
mente com o atual Ministro a possibilidade de avançar 
nessa perspectiva. É fundamental que desde a tenra ida-
de as crianças saibam que têm direitos, que são sujeitos 
de direitos, que podem opinar, que devem conhecer os 
instrumentos que lhes possam garantir sua defesa, para 
que não tenham seus direitos violados. E aí o Ministério 
da Educação cumpre um papel fundamental. 

Nós lamentamos quando não conseguimos avan-
çar nesse relacionamento,  e vemos o Estado brasileiro 
investindo muito no sentido de levar o processo educativo 
a todas as partes deste País. Ao mesmo tempo, vemos o 
Governo investir, através dos meios de comunicação, em 
propagandas que, na maioria das vezes, deseducam. Quer 
dizer, o próprio Estado ajuda a desfazer todo um trabalho 
feito por ele, ao injetar grandes parcelas de recursos para 
patrocinar determinados programas de televisão. 

O mesmo se diz da saúde, ao exibir a cena de um 
suicídio, quando se sabe que a espetacularização de 
um suicídio representa estímulo a outras pessoas que 
tenham tendência para o suicídio. E as estatísticas de-
monstram que quando um suicídio é espetacularizado 
na televisão, em seguida vários suicídios acontecem. 
Proíbem-se as propagandas do tabaco, mas os atores 
nas telenovelas sempre estão tirando uma carteira de ci-
garro, de forma lenta, para que as câmeras possam dar 
um close na marca do cigarro, e em seguida, começam 
a fumar. Então, toda uma ação no sentido de garantir a 
melhora da saúde do povo brasileira acaba sendo des-
virtuada. O Estado dá sua contribuição para que a saúde 
continue sendo prejudicada, em razão de programas que 
são levados ao ar.

Uma questão que não foi abordada, mas que nos 
traz preocupação, é a cultura. A televisão chegou à nos-
sa sociedade globalizada. Ela é importante, tem gran-
de agilidade, faz que com que tenhamos contatos com 
outras sociedades, outras culturas, permite-nos saber o 
que está acontecendo do outro lado do mundo. Isso é 

importantíssimo. Mas não podemos perder de vista 
nossa própria cultura. 

Hoje fico, de certa forma, até espantado quando 
vou a uma festa de criança. Vejo que elas sabem do 
Dias das Bruxas – o Halloween –, sabem muito da cul-
tura de outros países e nada da nossa cultura. A nossa 
cultura tem sido relegada a último plano, frente a uma 
cultura hollywoodiana de consumo, quando nossa cul-
tura não estimula esse consumismo. Portanto, vamos 
perdendo gradativamente nesse terreno. 

A aldeia global tem parâmetros interessantes. 
No Jornal Nacional, por exemplo, existe uma repórter 
do Nordeste – para mim é a região de sotaque mais 
bonito – que ao entrar para dar uma informação não 
fala com o sotaque nordestino, mas com aquele sota-
que misto de paulista com carioca. Vejam que até essa 
diferença de cultura tem sido proibida pelos meios de 
comunicação. Trata-se da negação dos valores cul-
turais da nossa sociedade, do nosso País. E é muito 
preocupante, quando se têm, por outro lado, emissoras 
qualificando, ou melhor, desqualificando comunidades 
indígenas como um bando de selvagens. 

Quando fazíamos aquela caravana indígena de 
que o Westei falou, chegamos a um Estado e uma re-
pórter, inclusive da aldeia global, nos perguntou: “O 
que o senhor acha de os índios estarem invadindo as 
terras?” E eu lhe disse: “Acho que a pergunta está er-
rada”. Ela retrucou: “Não, não, os índios são invasores 
de terra”. E eu respondi: “Olha, se alguém invadiu terra 
não foram os índios”. Ela disse: “Não, mas aqui não 
há desenvolvimento porque eles têm muita terra, são 
poucos índios, são um banco de vagabundos, e a gente 
não pode fazer expandir a produção de soja”. 

É essa a imagem vendida ao conjunto da socie-
dade. E aí vemos vários conflitos entre a comunidade 
ocidental, que somos nós, e a comunidade indígena. E 
aí assistimos a massacres de comunidades indígenas 
em razão de um trabalho sistemático de desrespeito 
à cultura do nosso País, das etnias que aqui vivem. 
Acontece o mesmo com os quilombolas. Os remanes-
centes de quilombos sofrem drasticamente também 
todo esse processo de preconceito, de discriminação, 
e utilizam-se praticamente dos mesmos argumentos 
usados para as comunidades indígenas.

Temos que ter um cuidado muito grande com esse 
aspecto da cultura. Acredito que o Ministério Público 
também pode inovar – tem toda a capacidade para tal 
–, fazendo com que haja a garantia legal de que serão 
respeitadas as diferenças culturais, as diversidades 
culturais do nosso País, influenciando inclusive para 
que tenhamos programação televisiva que leve em 
consideração esse aspecto, uma vez que a Constitui-
ção é clara ao estabelecer que uma das finalidades 



Outubro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 46475 

dos meios de comunicação é difundir a cultura regio-
nal e nacional, o que não acontece. O que vemos é a 
difusão das culturas norte-americana e européia, em 
detrimento da cultura nacional e regional. É um desa-
fio que estou lançando aqui para que nosso Ministério 
Público, com a capacidade que tem demonstrado de 
elaboração, argumentação e fundamentação, também 
pense nessa perspectiva não só do direito de resposta 
– que acho importantíssimo – ou da questão do dano 
moral coletivo, mas também do direito ao conhecimento 
da nossa cultura, dentro daquela proposta do próprio 
Eugênio Bucci sobre o direito de obter a informação, 
quando as emissoras se recusam à informação. Então, 
que tenhamos também o direito de ter conhecimento 
e acesso à nossa cultura regional e nacional.

Temos a esperança de que com as ações levadas 
a cabo pelo Ministério Público, que tem levado para a 
sociedade a compreensão de que vale a pena avan-
çar, possamos nos organizar com a sociedade civil e 
estimular a ampliação das coordenações regionais. 
Hoje, estamos em 15 Estados da Federação. Que-
remos chegar, até o final do ano, a todos os Estados 
da Federação. Em todos eles queremos contar com 
coordenação que possa trabalhar diretamente com o 
Ministério Público. 

Dr. Romão falou hoje, aqui, da dificuldade de 
fazer a classificação e o controle da programação 
regional. O máximo que eles conseguem é sobre as 
produções aqui de Brasília. Essas coordenações re-
gionais desempenham papel importantíssimo; podem 
fazer o monitoramento e manter o diálogo sistemático 
com o Ministério Público, para que as ações possam 
ocorrer. Esse volume de organização também pode 
favorecer, fazendo com que os anunciantes tomem 
consciência da insatisfação da sociedade. É ruim para 
o anunciante ter sua marca associada a um programa 
que desagrada ao público. 

Precisamos, da mesma forma, ver a possibilida-
de de o Ministério Público trazer lead, anunciantes, 
patrocionadores. Direta ou indiretamente eles também 
têm responsabilidade sobre a programação. Quando 
esses anunciantes começarem a sentir que também 
vão ser responsabilizados, passarão a ser mais críticos 
no momento de tomar decisões sobre os anúncios e 
programas em que pretendam investir recursos para 
divulgar sua produção. 

Por outro lado, não podemos falar apenas do 
Ministério Público, do Executivo, da sociedade civil. E 
o Parlamento brasileiro? E o Poder Legislativo, o que 
está fazendo para que haja condições de mudança? 
Lamentavelmente – aí os estudos, inclusive de um com-
panheiro da nossa bancada do Partido dos Trabalhado-
res, no ano passado, demonstram isso –, 36% dos Se-

nadores detêm concessões de rádio ou televisão, direta 
ou indiretamente, em nome de familiares, de amigos 
ou de testas-de-ferro; e 21% dos Deputados também. 
Então, a correlação de força dentro do Congresso é 
complicadíssima. Se não, vejamos: apresentamos um 
projeto propondo a criação de um 0800, serviço de 
atendimento ao consumidor. A pressão das emisso-
ras foi tão grande que o Relator acabou por emitir um 
relatório propondo a rejeição do projeto sob alegação 
de que o 0800 seria censura. Aí tivemos de construir 
todo um processo de negociação e fazer um acordo 
para transformar esse 0800, passando-o para o Con-
selho de Comunicação Social, onde ele seria mantido, 
financiado com um percentual dos recursos do FIT, 
fundo de comunicação. A matéria está tramitando até 
hoje. Conseguimos fazer com que fosse aprovada na 
Comissão de Defesa do Consumidor, mas ainda está 
prosseguindo aí nas Comissões desta Casa.

Então, todo e qualquer projeto que tenha embu-
tida alguma alteração ou mudança na área de comu-
nicação, em especial televisão, sofre pressão imensa. 
O lobby das emissoras comerciais nesta Casa é muito 
grande. Hoje pela manhã, o Prof. Murilo falou daquela 
votação dos 30% do capital estrangeiro nos meios de 
comunicação. O lobby foi uma imoralidade. Estavam 
presentes diretores de rede de televisão no plenário da 
Câmara. É fato, assim como também a Medida Provi-
sória nº 195, de 2004, sobre dispositivos para bloqueio 
temporário nos aparelhos de televisão, foi derrubada. 
E quem estava no plenário do Senado sabe que quem 
redigiu o novo texto não foi nenhum Senador, nenhum 
assessor, mas representantes das emissoras, e isso 
é que foi aprovado. 

É lamentável ter que fazer esse tipo de declaração. 
Mas ela é real. Tanto que pensamos na organização 
da campanha, porque acreditamos que a possibilida-
de de qualquer tipo de mudança legislativa só vem a 
ocorrer a partir de pressão de fora para dentro. Dentro 
da Casa não temos grandes perspectivas, a não ser 
dentro daquilo que o Presidente Severino vem falan-
do das imoralidades, das obscenidades, dos beijos 
na boca e outras coisas mais das novelas, tema que 
ele vai pautar no projeto, principalmente essa questão 
de mulher com mulher se beijarem e de homem com 
homem também se beijarem. E aí ele faz referência 
ao projeto da campanha. Só que ele não sabe que o 
projeto da campanha defende isso. Na hora em que 
ele souber, não pauta mais. 

Então a única perspectiva real que temos é esta. 
Por isso o conjunto das entidades da sociedade civil 
tem optado por esse processo educativo de diálogo e 
de organização da sociedade, para que haja de fato 
pressão sobre esta Casa e possamos ter algo, se não 
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o ideal, pelo menos razoável, no sentido de garantir 
instrumentos de defesa dos interesses da cidadania. 
Que esse meio de comunicação importantíssimo, que 
é a televisão, possa ser utilizado para atender às ne-
cessidades do povo brasileiro. Que atenda também 
aos interesses comerciais, mas estes não se podem 
sobrepor aos interesses de cidadania, de soberania, 
aos interesses maiores da sociedade brasileira.

Deixamos cópia do Projeto de Lei nº 1.600, de 
2003, que cria o Código de Ética para a Programa-
ção Televisiva. É um projeto muito simplório. A base é 
justamente um estudo feito de legislações de outros 
países – Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Suécia, 
Espanha. Os países democráticos têm controle so-
cial. E nenhuma emissora de televisão desses países 
sai alardeando que controle social é censura. O único 
local em que controle social configura censura é aqui 
no Brasil.

Então, foi feita uma conjunção de propostas que 
estão plenamente em consonância com os disposi-
tivos da Constituição. Não há nada de inovador, de 
fantástico, de mirabolante. É uma simplicidade. Diz, 
por exemplo, que os entrevistadores devem dizer aos 
entrevistados do que trata a entrevista. É o mínimo, 
para que as pessoas não sejam apanhadas de sur-
presa. Que elas sejam informadas do motivo pelo qual 
estão sendo contactadas pela produção, para partici-
par de qual programa, etc. Por exemplo: exatidão das 
informações do telejornalismo. Quando não derem 
uma informação exata, terão a obrigatoriedade de, no 
próximo jornal, informar que erraram, que o fato era 
um, quando, na verdade, era outro. Ou seja, é a coisa 
mais simples possível. A questão do respeito à priva-
cidade das pessoas já está prevista pela Constituição. 
O respeito à dignidade das pessoas é um dos pontos 
que mais me deixam indignado nos debates – e nós 
não temos fugido de debates com as emissoras, ob-
viamente não propostos por elas, mas, geralmente, 
por entidades, que nos convidam a integrar a Mesa. 
Quando elas realizam debates por iniciativa própria, só 
levam pessoas que pensam como elas para reafirmar 
o pensamento único.

O art. 1º da Constituição diz:

“Art. 1º. A República Federativa do Brasil, 
(...) tem como fundamentos:

...............................................................
III – a dignidade da pessoa humana”.

Trata-se de um dos princípios fundamentais da 
nossa República. E o que mais vemos é afronta siste-
mática a esses direitos. A Sra. Heloísa dizia hoje que 
assistia a novelas nas casas das famílias quando es-
tava fazendo sua pesquisa. É óbvio que, na condição 

de políticos, temos de visitar famílias e freqüentar suas 
casas. Muitas vezes as pessoas marcam uma reunião 
na casa de uma família e, como acreditam que político 
sempre chega 1 hora atrasado, quando chegamos no 
horário previsto, ficamos na sala, com a família, espe-
rando os vizinhos chegarem, e acabamos assistindo 
aos programas com ela. É curioso como as pessoas 
se divertem com a miséria, a desgraça e a degradação 
do ser humano que a televisão apresenta. E basta di-
zermos que aquilo é um absurdo, que pessoas estão 
sendo humilhadas e execradas, que a família reage. 
Ela reage e diz que, de fato, aquilo é um absurdo. E, se 
observamos que aquilo é o retrato que fazem do povo 
brasileiro, de sua grande maioria, as pessoas dizem 
que não, que aquilo pode ser uma exceção, porque 
“até os pobres têm dignidade” – e usam o termo “até”. 
“Até os pobres têm dignidade, um ou outro se expõe a 
isso e acaba sendo degradado e humilhado”.

É interessante o exercício de assistir à televisão 
junto com a população porque abre a perspectiva de 
provocar o mínimo de diálogo.

Venho originariamente da Igreja Progressista, 
da Teologia da Libertação, nada do conservadorismo. 
Tínhamos a prática de propor a grupos de jovens que 
assistissem a determinada novela com olhar crítico 
e depois nos reuníamos para fazer um debate sobre 
qual era a mensagem da novela, o que tinham visto 
ao longo da semana, o que o capítulo tinha mostra-
do, o que o personagem tinha dito. E as pessoas iam 
descobrindo que há uma carga ideológica imensa. 
Quando se assiste às novelas com olhar crítico, des-
cobre-se a seguinte mensagem, que mencionou o Sr. 
Ricardo Balestreri: o mundo é assim mesmo; o pobre 
nasceu pobre e tem de morrer pobre; nada vai mudar 
o conformismo, a ideologia dominante, por exemplo, 
na questão dos direitos humanos. Sistematicamente 
se quer convencer a sociedade de que quem faz a 
defesa dos direitos humanos faz a defesa dos direitos 
de bandidos. Portanto, o cidadão honesto pensa: “Não 
quero falar de direitos humanos porque sou contra ban-
dido nem quero discutir defesa de direitos humanos”. 
Entretanto, a partir do momento em que não discuto 
defesa de direitos humanos, não discuto sequer os 
meus direitos.

Essa carga ideológica contra a sociedade é pesa-
díssima. É lamentável que não tenhamos o direito de 
usar o mesmo espaço nesses meios de comunicação 
para dizer o que são os direitos humanos.

Acho que se poderia pensar também numa ação 
civil pública para tentar garantir às entidades de direitos 
humanos, a partir do direito difuso, a oportunidade de 
esclarecer a população, uma vez que o próprio Estado 
não realiza campanha pública para explicar o que são 
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os direitos humanos e sua importância; para dizer que 
não existe Estado de Direito democrático onde não há 
respeito aos direitos humanos;  para informar que direitos 
humanos envolvem direito à saúde, educação, moradia, 
lazer; ou seja, para esclarecer essa amplitude a fim de 
ajudar o povo a avançar em suas conquistas.

Vou concluir porque acho que não tenho muito 
mais a acrescentar em razão de tudo o que já foi exposto 
neste seminário. Mas quero dizer que vamos insistir na 
aprovação desse projeto de lei, que vai ser nosso gran-
de cavalo-de-batalha no sentido também de estimular o 
conjunto da sociedade a participar de sua elaboração e 
a fazer pressão para ver seu direito respeitado.

A campanha este ano vai procurar estimular uni-
versidades e faculdades. Já lançamos um desafio às 
mais diversas instituições, propondo, inclusive – de al-
gumas já obtivemos resposta positiva –, que os cursos 
de pós-graduação estimulem a elaboração e a pesquisa 
científica nessa área. Temos muito pouco material para 
ajudar no avanço dessa luta e, inclusive, na fundamen-
tação do próprio Ministério Público na atuação relativa 
ao impacto de programas de televisão sobre a criança 
e o idoso. O pessoal da área de psicologia e de psica-
nálise pode dar grande contribuição, como também o 
da própria área de direito e de comunicação.

A grande ação da campanha deste ano vai ser jus-
tamente a elaboração, de forma coletiva, de um projeto 
de lei sobre regulamentação da propaganda direcionada 
às crianças. Uma vez que há vários setores que realizam 
pesquisa nessa direção, conforme apresentado aqui pelo 
Sr. Edgar, pretendemos apresentar à nossa Comissão 
requerimento para constituição de grupo de trabalho com 
participação dos mais diversos setores envolvidos no 
assunto, que serão convidados para juntos, em Brasília, 
exporem suas produções, as contribuições que podem 
oferecer para avançarmos na elaboração da proposta. 
Acima de tudo, não podemos perder a perspectiva de 
fomentar o debate na sociedade. Às vezes até elevamos 
o tom justamente para sermos provocativos. Acho que, 
sem provocação, não avançamos. Tenho convicção de 
que vários debates, várias conversas, vários diálogos, 
na academia, no Ministério Público, já ocorreram no 
passado sobre esse tema. Mas a campanha tem um 
elemento novo: provocar a sociedade a manifestar-se; 
provocar a sociedade a dar sua contribuição; provocar 
a sociedade a não só dizer que o Estado não faz nada, 
mas a questionar o que cada um está fazendo na con-
dição de agente social.

A campanha tem possibilitado a reunião de um 
conjunto de setores que já vinha trabalhando, elaborando 
e produzindo algo para juntar forças e somá-las a uma 
força importantíssima, sem a qual não há qualquer tipo 
de mudança: a força da organização social.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. COORDENADORA (Ela Wiecko Volkmer 

de Castilho) - Sr. Deputado, acho que tanto provocou 
que ontem e hoje, neste seminário, surgiram outros 
caminhos de atuação que não tinham sido pensados 
antes. Com certeza a campanha está desempenhando 
papel importantíssimo para a sociedade brasileira.

Ainda temos entre 15 e 20 minutos. Indago se 
alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário. 
(Pausa.) Quatro se manifestaram. Nós os ouviremos 
e encerraremos porque há integrantes da Mesa que 
precisam sair.

O SR. FERNANDO PAULINO - Sou Fernando 
Paulino, da Faculdade de Comunicação da UnB e do 
IESB.

Quero parabenizar os organizadores pela inicia-
tiva e perguntar ao Deputado Orlando Fantazzini se 
atualmente, depois do contato com as Casas Bahia, 
maior anunciante privado da mídia brasileira, há a pos-
sibilidade de se divulgar, no site Ética na TV, o ranking 
dos programas acompanhado dos anunciantes que 
financiam cada um deles. Já houve aquele primeiro 
contato e a dificuldade de se colocar, acoplar, até no-
tificar, digamos assim, o anunciante a partir do progra-
ma, por isso interferi na lógica comercial. Gostaria de 
saber se há essa possibilidade. Se não houver, dispo-
nibilizaremos o site do nosso projeto de pesquisa, na 
Faculdade de Comunicação, para fazer essa divulga-
ção, junto com outras organizações interessadas em 
comunicação.

A SRA. ROZÁRIA - Tenho uma pergunta para o 
Sérgio: o direito à comunicação no Brasil não é posi-
tivado? O que significa direito positivado?

Às vezes fico meio perdida por conta da lingua-
gem jurídica. Na Constituição, o direito à comunicação 
não está claro. Como alguém pode ser acusado de não 
o estar cumprindo?

Por exemplo, o direito à saúde é muito claro. 
Quando falta remédio na farmácia, nós sabemos onde 
e de quem cobrar. Mas como fica esse negócio de di-
reito positivado na comunicação? Isso para mim não 
é muito claro.

Também não podemos perder de vista os orga-
nismos internacionais. A Comissão de Liberdade de 
Expressão da OEA teve um encontro com a AMARC, 
em parceria com o MNDH, que foi aos Estados Unidos 
no mês passado para relatar a situação das nossas 
rádios comunitárias. E a partir daí está acontecendo 
uma pressão sobre o Governo brasileiro. Não pode-
mos perder de vista esses organismos, já que o Brasil 
é signatário de várias cartas e convenções. 

Outra ação que também acho importante, além 
dessa de popularizar o debate sobre direito da comu-
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nicação, é colocar a pauta da comunicação em outras 
áreas, como fazem, por exemplo, com as conferências 
da educação e da saúde. Em todas essas conferên-
cias existe um debate sobre a comunicação. E como 
fazemos para que as deliberações dessas conferências 
realmente sejam colocadas em prática? 

Não quero falar do Conselho Nacional de Comu-
nicação porque não sei se é o caso de fortalecê-lo ou 
extingui-lo, ou o que fazer com ele. Não tenho idéia. 
Mas, em relação a isso, temos os Conselhos Estaduais 
de Comunicação, deliberativos. Aí talvez seja o caso 
de pensar no que aconteceu na Europa, com a criação 
desses conselhos de imprensa na década de 50. Fo-
ram eles que fortaleceram o setor e permitiram o que 
a Europa está vivendo hoje em comunicação.

Outra questão, agora sendo bastante otimista, é 
não perder o diálogo com os profissionais de comuni-
cação. Temos um trabalho, no Centro de Cultura Luiz 
Freire, de leitura crítica da mídia. Analisamos diaria-
mente o que a mídia está fazendo e percebemos al-
gumas violações de direitos humanos. Um exemplo 
prático é a questão da terça negra. Houve essa maté-
ria intitulada Terça negra, e até pensamos que fosse 
sobre uma festa, mas não, era sobre um sujeito que 
havia assaltado, depois levou uma topada, teve de ir 
para o hospital e morreu. Então, colocou-se ali terça 
negra com conotação de preconceito. 

Existe uma realidade dentro dos meios de comu-
nicação: a formação acadêmica e a grade curricular, 
que é um pouco complicada. Estudamos muito pouco. 
O curso está mais voltado para o mercado, para es-
tarmos na Rede Globo fazendo o lead e as matérias. 
Então, é preciso pensar na formação acadêmica e 
também na quantidade de matérias que os jornalis-
tas fazem. Trabalhei um pouco na imprensa e fazia 5 
matérias por dia. Existe essa realidade nos meios de 
comunicação. 

E, acima de tudo, quem está fazendo a comunica-
ção somos nós. Somos seres humanos e temos nossos 
valores. Por exemplo, quando vou à redação conver-
sar sobre a questão indígena, meus amigos sempre 
me perguntam: “Como é que índio usa aparelho?” Se 
pensam isso, acabam colocando nas suas matérias um 
pouco do seu preconceito, dos seus valores. Então, o 
debate com os profissionais que fazem mídia deve ter 
também caráter educativo. 

Era só isso. (Pausa.)
A SRA. PATRÍCIA - Pergunto ao Prof. Ricardo 

o que ele, como educador, pensa da violência nos 
desenhos animados. Esse assunto não foi discutido 
aqui, e em geral vemos muito nos desenhos a figu-
ra do bem, a do mal, e esse conflito é resolvido com 

violência. Eu quero saber se o professor aponta uma 
outra solução.

No projeto de lei há uma parte que proíbe a vei-
culação de propaganda infantil. Eu queria saber do 
Deputado se isso se estende aos canais de TV a cabo. 
Caso afirmativo, não representaria a quebra dos canais 
de desenho animado?

(Não identificado) - Sou do Comitê de Educação 
para os Direitos Humanos, juntamente com Balestreri 
e Fantazzini. No Comitê, que reúne membros de todos 
os setores, estamos numa fase de revisão da primeira 
versão do Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos. Então, até junho, vamos realizar, com apoio 
das Comissões de Direitos Humanos dos Estados, os 
encontros estaduais para a revisão do plano. É funda-
mental, no momento desses encontros, a presença 
tanto do Ministério Público como da Comissão de Di-
reitos Humanos para que possamos reavaliar o que 
está posto como mídia e direitos humanos, para que 
possamos avançar nas ações prioritárias. 

Existe no MEC um Comitê de Direitos Humanos, 
com membros de todas as coordenações daquele Mi-
nistério – SECAD, Comunicação, Educação Básica, 
etc. – para discutir a questão dos direitos humanos 
no ensino. 

Já que existe o programa chamado Ética e Cida-
dania, que está indo para as escolas públicas e possui 
vários módulos, acho fundamental que haja material 
adequado nesses módulos, para que o professor te-
nha condições de tratar essa questão. Como esse 
programa está sendo concretizado, podemos discutir, 
juntamente com o Comitê do MEC, a possibilidade de, 
dentro do Programa Ética e Cidadania, introduzir um 
módulo sobre ética, mídia e direitos humanos. Isso é 
fundamental, porque vai entrar nas escolas.

Nos Estados sempre fazemos parceria com a 
UNDIME e o CONSEX – conselhos que têm gesto-
res públicos, Secretários de Educação estaduais e 
municipais. Eles têm vários encontros. Então, é fun-
damental que se paute, num desses encontros, como 
fazemos na semana da paz, a semana desse tema 
nas escolas, para que elas parem para discuti-lo. Isso 
é importante.

Com relação à extensão universitária, participei do 
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão e dentro 
dele há as áreas de direitos humanos, comunicação, 
saúde e educação.

É fundamental a relação da Comissão e do Mi-
nistério Público com o Fórum Nacional de Pró-Reito-
res de Extensão para que possamos negociar com o 
MEC um determinado programa de extensão para as 
comunidades indígenas, para outras áreas, e também 
pensar, na área de comunicação, em projetos de exten-
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são universitária, em que o aluno de Comunicação, de 
Direito, de Psicologia, possa ir às comunidades.

Na Paraíba, fizemos um trabalho de extensão 
com recursos do FAC. Nele agregamos professores 
das redes municipais e estaduais, representantes da 
comunidade, capacitamos as pessoas, para que pu-
dessem fazer uma leitura crítica da mídia. Então, é 
importantíssima essa relação com o Fórum, para que 
se negocie com o MEC um trabalho de extensão uni-
versitária, porque o aluno vai à comunidade, discute 
com o professor, é um trabalho interdisciplinar, que 
envolve Direito, Psicologia, Comunicação e várias 
outras áreas.

Com relação à Secretaria Especial de Direitos 
Humanos, como estamos na fase de revisão do Plano 
Nacional de Educação em Direitos Humanos, eu que-
ro reforçar a participação de todos nesse processo de 
revisão, para que possamos pautar algumas questões. 
É preciso construir algum material pedagógico, porque 
o professor não possui material adequado. Temos de 
elaborar um material, a fim de termos acesso aos di-
versos canais. 

É necessário que o Ministério Público e a Comis-
são de Direitos Humanos provoquem audiências nos 
Estados com a participação dos setores de educação 
e direitos humanos. 

Essas as contribuições que tentei pautar aqui.
A SRA. COORDENADORA (Ela Wiecko de Volk-

mer de Castilho) - Obrigada.
Como o Dr. Sérgio precisou ir embora, e o Dr. 

Ricardo também vai ter de retirar-se, passo a palavra 
a S.Sa. 

O SR. RICARDO BALESTRERI - Muito obrigado. 
Tenho de ir ao Paraná hoje. Já deveria ter saído, mas 
estou achando importante o evento, o debate. 

Há duas rápidas observações que gostaria de 
fazer. Primeiro, agradeço a Rozária a lembrança. Até 
me senti meio culpado. De repente eu faço um discurso 
muito enfático e esqueço de algo importante. 

A análise dos meios de comunicação não está 
diretamente relacionada ao papel do jornalista, do 
profissional que está ali. O profissional está “plasta-
do”, normalmente, também dentro do meio de comu-
nicação. Rozária, você estava falando, e eu estava 
lembrando de um grande jornal de Minas a que, em 
função de um trabalho que fazia, seguidamente eu ia 
e era entrevistado. E uma jornalista excelente um dia 
perguntou-me: “Você acha que está faltando alguma 
coisa?” Eu respondi: “Acho.” – eu falava sobre direitos 
humanos – “Eu acho que está faltando você citar o 
nome das organizações de direitos humanos e dizer 
como as pessoas que lêem podem ajudar”. E ela fez 
isso de uma maneira muito interessante: colocou nas 

duas bordas do jornal o nome das organizações e a 
forma de ajudar e procurar. Quando o jornal saiu, o 
editor disse-lhe que aquilo não era um órgão de bene-
merência, e sim um jornal, e que, portanto, ela tinha de 
simplesmente informar. E ponto.Mas eu a vi resistin-
do muito tempo assim. Então, eu acho que, quando o 
profissional é bom, ele tem um grau de resistência que 
pode exercer. É claro, ela fatalmente acabou tendo de 
sair do jornal, mas está trabalhando em outro. 

Então, quando usava essa licença poética da 
luz, eu queria dizer exatamente que temos o dever de 
tentar fazer brilhar a nossa parte. É claro que vamos 
sofrer as conseqüências. Seria mentir dizer que não vai 
haver conseqüências, mas também há a conseqüência 
de transformar as coisas. Então, não estou propondo 
nenhuma política camicase, mas acho que realmente 
temos de cuidar mais da formação dos nossos jorna-
listas. Quando repetimos slogans do tipo “quando ca-
chorro morde a pessoa não é notícia, mas quando a 
pessoa morde o cachorro é” – uma série de coisas, na 
verdade, está reproduzindo uma lógica que está posta 
aí e que conhecemos –, temos de ter mais cuidado.

Acho que uma idéia – já discutimos isso numa 
época e poderíamos incrementar um pouco mais a 
discussão – seria alguma formação mais sistêmica 
de direitos humanos nas faculdades de jornalismo, e 
não só de jornalismo.

Vou usar um conceito da ONU, os chamados 
setores-chaves, sem demérito de nenhuma outra pro-
fissão. Consideremos que jornalistas, médicos, pro-
fessores, policiais, juízes e Parlamentares sejam os 
setores-chaves. Se trabalharmos esses setores-cha-
ves, pela dinâmica da multiplicação, poderemos mo-
dificar a sociedade em muito menos tempo do que se 
possa pensar. Mas teremos de trabalhar realmente a 
formação acadêmica, concordo plenamente, o que é 
muito difícil, porque em geral a instituição acadêmica 
não está preocupada com a formação moral. Ela está 
preocupada apenas com a formação no sentido téc-
nico. Evidentemente, há exceções. Mas é função da 
instituição acadêmica preocupar-se também com a 
formação moral. 

A questão levantada pela Patrícia é muito im-
portante e refere-se à violência nos desenhos anima-
dos, que está presente também nos filmes. Qual é a 
lógica que perpassam os desenhos e os filmes? É o 
que chamamos de lógica da eliminação. Temos uma 
sociedade inteira, um planeta inteiro convencido de 
que só se resolve um problema eliminando-o. Não 
se resolve negociando, não se resolve mediando, só 
se resolve eliminando. Então, se analisarmos o mais 
aparente ingênuo desenho animado, verificaremos o 
bem e o mal, o maniqueísmo. Vou dizer-lhes algo que 
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talvez possa surpreendê-los: esse maniqueísmo não é 
ruim, quando se trata da infância. Para a infância é bom 
haver uma visão de bem e de mal, dentro dos padrões, 
digamos, razoáveis que a sociedade propõe. É claro que 
isso pode ser mal trabalhado, mas há padrões de bom 
senso. O grande problema não é estarem presentes o 
bem e o mal dessa forma um pouco maniqueísta, por-
que ela é didaticamente educativa. O grande problema 
é exatamente o fato de que hoje os “bons” e os “maus” 
– entre aspas – têm a mesma metodologia de ação. 
Então, o grande drama dos desenhos e dos filmes não 
está propriamente na mensagem final. O problema está 
na metodologia. Veremos o mesmo se analisarmos um 
filme policial – porque a área em que estamos traba-
lhando na SENASP é a questão policial. Eu trabalhei 
com os policiais no Brasil inteiro. 

Eu tenho 46 anos. Quando era pequeno, tive a 
sorte de ser de uma geração que assistiu, que foi ilus-
trada, incentivada e mobilizada por um seriado policial 
intitulado Vigilante Rodoviário, a que poucos assistiram. 
Era um filme extremamente maniqueísta. O sujeito era 
um bom policial, honesto, muito firme, muito enérgico, 
mas, absolutamente, o método dele era o do “mocinho”, 
e em contraposição o método dos bandidos realmente 
era antagônico. Quando assistia ao seriado – era criança 
– sabia perfeitamente o que era ou não um comporta-
mento socialmente aceitável. As crianças desta geração, 
de 7, 8, 10 anos, quando terminam de assistir à quase 
totalidade dos filmes policiais, fazem o que no jargão 
junguiano poderíamos chamar de confusão arquetípica. 
Quer dizer, na visão de Jung, o arquétipo é estruturante 
da moralidade. 

Para quem não está familiarizado com o mundo 
psicológico, o arquétipo seria como quando falamos em 
bruxa. Hoje em dia isso está muito variado, porque há 
um sentido bom e um ruim para bruxa, mas existe o ar-
quétipo, como quando falamos em fada. Alguém numa 
palestra disse que sogra também, quando se fala em 
sogra lembramos de um arquétipo. (Risos) Mas é um 
pacote de características. 

Na educação, se o arquétipo é estruturante, não se 
pode fazer mesclagem arquetípica. Em desenho ou em 
filme em que o mocinho e o bandido adotam a mesma 
metodologia, quer dizer, se eles inspiram os mesmos 
valores ou antivalores arquetípicos, uma criança menor, 
por exemplo, ao terminar o desenho ou o filme, não terá 
absolutamente noção do bem e do mal, do que seria 
bom ou não do ponto de vista social.

Para um adulto, consegue-se fazer a diferença de 
quem era o empregador no final de um típico filme po-
licial. Hoje, sabe-se que os bandidos são empregados 
pelo crime organizado e os policiais pelo Estado, e todos 

são iguais. Inclusive um termo explica bem o que digo: 
“A verdade se revela não na fala, mas no método”. 

O grande filósofo Ralph Emerson dizia: “O que 
você fala é tão alto que não se escuta o que você diz”. 
Quando assistimos à televisão, não escutamos o que 
os personagens dizem, internalizamos aquilo que eles 
são. É extremamente destrutivo o que está posto na 
maior parte dos desenhos animados e dos filmes. Aí 
temos de incrementar um movimento anti-hegemônico. 
A mídia tem hegemonia ruim, do ponto de vista da lógica 
da exclusão, da opressão, da dominação, da violência. 
Essa é a lógica que está por trás de tudo.

Como fazemos a anti-hegemonia? Mesmo em 
condições adversas e em posição de inferioridade 
trabalhamos com o contato humano. É o que estamos 
fazendo aqui hoje e podemos fazer se multiplicar por 
todo o País, no contato com professores, com seto-
res-chaves. Se trabalharmos com uma platéia de poli-
ciais, de professores, de religiosos, certamente haverá 
imensa multidão por trás dela. Se tentarmos fazer isso 
sem se vincular à mídia, é complicado, mas há outras 
maneiras de fazê-lo. 

Novamente, pode parecer um cândido discurso, 
mas não é. Pais e mães biológicos, ou tias e tios, ou 
irmãs e irmãos mais velhos, etc., toda a figura de au-
toridade no contexto familiar possui fundamental papel 
anti-hegemônico. Não podemos evitar que uma criança 
assista a esses desenhos ou a esses filmes.

Em determinada ocasião, quando proferia uma 
palestra, um senhor ficou animado, levantou a mão e 
afirmou – e percebi que era verdade, ele não estava 
brincando: “Vou chegar em casa e vou jogar a tevê no 
lixo.” Eu disse a ele: “Não vai adiantar, meu amigo. Vejo 
sua boa intenção, seus filhos vão ver tevê.” E ele: “Mas 
eu não vou permitir.” E disse: “De alguma maneira eles 
vão ver ou eles vão conviver com quem vê.” Quer di-
zer, não adianta jogar a tevê no lixo. Ela pode ser ins-
trumento extremamente útil, educativo, sem ser chato 
inclusive. Quando falamos “educativo”, muitos dizem: 
“Ah, estão propondo uma coisa chata, insuportável.” 
Não. Pode ter esse ritmo de videoclipe que está im-
posto e pode ser bom. Muitas pessoas hoje produzem 
programas bons dessa maneira. 

Jogar a tevê no lixo é bobagem. Disse àquele se-
nhor que ele tinha de ter a paciência e a coragem que 
os adultos não têm hoje em dia, de sentar com seus 
filhos, ser chamado de chato, de ser acusado, e dizer: 
“Meu filho, vamos assistir à tevê juntos e vamos anali-
sar o que você viu.” Se ele for um típico adolescente e 
tiver liberdade, vai dizer: “Pai, você é um chato. Você 
vem de novo com essa história?” Prefira ser chato a 
ser ausente, a abandonar, porque a sua conversa com 
ele vai fazer a contra-inoculação. Como o seu papel 
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afetivo é muito importante, você prevalecerá sobre a 
hipnose coletiva. Agora, é preciso exercer o seu pa-
pel afetivo, porque, se abrir mão de dele, abandonará 
não só seus filhos, mas, junto com seus pares, uma 
geração inteira.

A lógica da eliminação está presente, e o único 
modo de lutarmos contra ela é fazer a leitura crítica. 
Um Deputado comentou o seguinte: “Você está assis-
tindo e todo mundo ri”. Mas basta uma voz crítica para 
perguntar: “Pessoal, olhem do que vocês estão rindo”. 
Tenho feito o teste em palestras com o programa Cas-
seta & Planeta, que até deu uma suavizada em relação 
a certos assuntos, mas já pegou muito mais pesado. 

Em vários locais, com grande platéia, quando 
cito o Casseta & Planeta, todos riem e acham legal. 
Eu digo a eles que parei de assistir ao programa no dia 
em que vi uma cena na Praia de Copacabana, com o 
pessoal de um movimento ecológico, com uma faixa 
estendida que estampava: Salvem as baleias. Em baixo 
ainda havia o nome de uma organização. As baleias 
eram umas senhoras muito gordas sendo retiradas das 
águas de Copacabana. Quando digo isso, todos caem 
na gargalhada. É impressionante como não consegui-
mos nos controlar. 

Agora uma palavra de educador: trabalhei muitos 
anos em escola, quando vi aquilo lembrei das crian-
ças, as alunas e os alunos gordinhos, que sofrem um 
inferno dentro da escola, são discriminadas de todas 
as formas. O que significa para uma criança assistir a 
uma cena dessas? A grande maioria dos adultos que 
caem em si se dão conta do absurdo. É preciso que 
alguém de fora chame a atenção sobre o absurdo. Por 
geração espontânea, infelizmente, as pessoas não 
conseguem despertar a sua consciência. 

Esse é o papel que devemos desempenhar.
A SRA. COORDENADORA (Ela Wiecko Volkmer 

de Castilho) - Obrigada pela participação. 
O Domingos nos informou que os CDs estão 

prontos e à disposição de todos. Cada CD é compos-
to por 3 etapas: a primeira, sobre a atuação judicial 
do Ministério Público, com petições iniciais de ação 
civil pública; a segunda, sobre a atuação extrajudicial, 
portaria, recomendações; e a terceira, sobre doutrina 
e referências bibliográficas.

Nós, do Ministério Público, estamos lançando uma 
rede de articulação e entraremos em contato com as 
pessoas que deixaram seus e-mails na lista de pre-
sença. Se houver algum mais interessado, pode es-
crever para o endereço eletrônico impresso no folder: 
pdc001@pgr.mpf.gov.br, que é a rede de articulação 
de Ministérios Públicos. Mas, como muitos já disseram, 
só o Ministério Público não pode fazer nada. A socie-
dade é bem-vinda a essa rede.

Passo a Presidência para o Deputado Orlando 
Fantazzini.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fan-
tazzini) - Passo a palavra ao Dr. Westei Conde, para 
responder às perguntas.

O SR. WESTEI CONDE Y MARTIN JUNIOR - A 
pedido do Sérgio, responderei à indagação da Rozária 
quanto a traduzir o que representa a positivação na 
Constituição do direito à comunicação. 

Na verdade, a meu ver, esse direito não está po-
sitivado. Significa que normas internacionais no cam-
po dos direitos humanos ingressam no ordenamento 
interno na condição de direito fundamental.

Nesse sentido, a comunicação, como direito hu-
mano, sob a perspectiva que já abordamos, como 
acesso aos meios de produção da informação e como 
garantir a presença dos diversos segmentos da so-
ciedade, ainda não está posta em nosso marco legal. 
Agora, se temos presente que os direitos humanos 
são uma história, estão em processo de construção, 
é fundamental, nesse processo de mobilização, utili-
zarmos a expressão e forçar para que cada vez mais 
se mude a hegemonia aí posta. Isso vale também para 
a instância internacional, porque, em matéria de direi-
tos humanos, se não se consegue o tratado, que bem 
ou mal, equiparando-o, corresponderia a uma lei no 
âmbito do direito interno – não estou discutindo hie-
rarquia –, muitas vezes não se chega ao consenso, na 
comunidade internacional, para que se chegue a um 
texto normativo dessa qualidade. São feitas declara-
ções e várias outras manifestações, e cito o exemplo 
da clássica Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos, de 1948, que demora até 1966, com o advento 
dos 2 pactos: o dos Direitos Civis e Políticos e o dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

Essa positivação está em processo de elabora-
ção. Devemos, portanto, reforçar a necessidade de 
mudar. Em direitos humanos, nem todo ponto está 
finalizado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Orlando Fantazzi-
ni) - Vou responder. Se entendi bem, foi-nos perguntado 
por que não divulgamos os patrocinadores.

Temos feito a divulgação. Segundo o Fórum So-
cial Mundial, figuramos em primeiro lugar no ranking 
a fazer a divulgação do programa, a emissora e o pa-
trocinador anunciante. 

Na Internet, na página www.eticanatv.org.br, há 
todas as informações disponíveis para os que dese-
jarem. Todos têm direito a consultá-la e reproduzir 
material ou qualquer artigo, não há direitos a serem 
preservados. 

Sempre temos procurado criar constrangimentos. 
Esse é um dos nossos objetivos. Tentamos, durante 
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2 anos, manter diálogo com a Associação Brasileira 
de Anunciantes – ABA e o conseguimos, após esse 
período, não porque tenhamos sido persistentes, mas 
porque a campanha passa a ter resultados, alguns 
produtos perdem-se na vendagem, e aí há uma pre-
ocupação. 

Esse setor é movido pelo lucro. Com a divulgação, 
cito o exemplo, tivemos um problema com a Yamaha, 
que patrocinava o programa do DNA, do Ratinho. En-
viamos a eles uma correspondência, mas os mesmos 
demoraram para nos responder e deram a seguinte 
resposta: “Não estamos preocupados com isso. O que 
nos interessa é a categoria social, como potencial de 
consumo. Isso aí é com o nosso marketing.“ Bastou. 
Depois recebemos outra correspondência dizendo 
que lamentava que no Brasil eles não estavam preo-
cupados, mas tínhamos a convicção de que a matriz 
deles estaria preocupada. E disseram: “Não. A gente 
vai rever.” Temos que provocar certo constrangimento, 
e assim por diante.

Sobre o que devemos fazer com o Conselho de 
Comunicação Social, a meu ver, é melhor não fazermos 
nada, porque ele não serve para nada mesmo. Para 
mudá-lo, é preciso criar uma emenda constitucional. 
Está na Constituição que haverá um Conselho Social 
de Comunicação, um órgão auxiliar do Congresso Na-
cional, com caráter consultivo. Deixa ali, não vamos 
mudar, mas tentar criar algo que possa ser positivo. 

Ficamos indignados, assim como ficou hoje aqui o 
companheiro Chico, ao saber que o antigo membro do 
Conselho, que representava as emissoras está agora 
representando no mesmo Conselho a sociedade civil. 
Como pode acontecer isso? Apesar de nos causar in-
dignação, não serve para nada, não fará diferença algu-
ma. Com certeza, a sociedade não terá espaço. Ainda 
que tome uma decisão, será meramente uma consulta. 
O Congresso levará em conta caso assim o deseje. A 
meu ver, temos de criar outros instrumentos. 

Foi também nos perguntado se a nossa proposta 
é aplicada às tevês por assinatura. É para todas. Eles 
podem ter os horários, mesmo as emissoras direcio-
nadas às crianças, específicos para os anúncios. Não 
queremos apenas proibir as propagandas, mas redi-
recioná-las ao público infantil. 

Por isso o Edgar Rebouças apresentou hoje a 
legislação de outros países que já têm prática nesse 
sentido. Pretendemos fazer algo semelhante. O projeto 
está um tanto quanto provocativo. Queremos realmente 
provocar, senão passaríamos a impressão de que as 
propagandas direcionadas às crianças e adolescen-
tes estariam bem. Fomos direto ao radicalismo. Não 
pode haver tipo algum de propaganda à criança e ado-
lescente. Isso provocou o debate, o qual propiciou a 

reconstrução dessa proposta que tentaremos colocar 
em prática em todo o País. 

De palestrante, passei a presidir a Mesa. 
Agradeço a presença aos parceiros que colabo-

raram para a realização deste seminário, aos exposi-
tores que dedicaram o seu tempo e vieram aqui dar 
sua contribuição, aos membros do Ministério Público, 
aos membros deste Parlamento e da sociedade civil 
e aos estudantes.

Que cada um dê sua contribuição, ainda que 
pequena, mas que, somada às demais, possibilitará a 
mudança por completo desse aspecto da comunicação, 
em especial na televisão do nosso País. 

Muito obrigado a todos. (Palmas.)

SUMÁRIO: VIII Encontro Parlamentar  
Nacional de Direitos Humanos

DATA: 28-4-05

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Declaro abertos os trabalhos do VIII Encontro Par-
lamentar Nacional de Direitos Humanos, seminário 
realizado pela Comissão de Direitos Humanos e Mi-
norias da Câmara dos Deputados em parceria com a 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, da Presi-
dência da República.

Em nome da Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara Federal agradeço a todos a presença, e peço 
desculpas por meu atraso. Encontram-se desde ontem 
em Brasília representantes de praticamente todos os 
povos indígenas do País. O fato de não terem conse-
guido ser ontem recebidos nem pelo Executivo nem 
pelo Senado nem pela Câmara obrigou-me a fazer uma 
reunião com uma comissão desses representantes dos 
povos indígenas, porque esse tipo de coisa sempre 
acaba na Comissão de Direitos Humanos.

Convido para tomar assento à mesa o Minis-
tro Nilmário Miranda, titular da Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República e 
ex-Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara Federal. S.Exa. ajudou na organização deste 
seminário. (Palmas.)

Convido também a tomar assento à mesa a Sra. 
Ela Wiecko Volkmer de Castilho, Procuradora Federal 
dos Direitos do Cidadão. (Palmas.)

Convido também a tomar assento à mesa um 
representante dos Conselhos Estaduais de Direitos 
Humanos. (Pausa.)

Aqui está o Prof. Lindonor Ribeiro dos Santos, 
Secretário-Executivo do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos do Estado de Goiás. (Palmas.)

Ficaremos igualmente honrados se um Deputado 
Estadual compusesse conosco a Mesa. (Pausa.)
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Aqui está a Deputada Estadual do Pará Araceli 
Lemos. (Palmas.)

Nosso encontro tem basicamente 4 objetivos. Ele 
é o oitavo de uma série de encontros nacionais aqui 
realizados. Estamos retomando a regularidade des-
sas atividades promovidas pela Comissão de Direitos 
Humanos que deram suporte à luta pelos direitos hu-
manos no País.

Esta retomada, portanto, é um momento im-
portantíssimo da atuação das Comissões de Direitos 
Humanos de todas as instâncias do Legislativo brasi-
leiro, em articulação com o Poder Executivo, contando 
sempre com a aliança – fundamental à proteção dos 
direitos humanos – com o Ministério Público e com a 
Procuradoria da República, aqui representada pela 
Sra. Ela.

O primeiro dos 4 objetivos que pretendemos atin-
gir com este seminário que ora se inicia é a retomada 
da idéia de constituir uma rede nacional de Parlamen-
tares pelos direitos humanos. Pretendemos que essa 
rede seja capaz de mobilizar-se em torno de priorida-
des temáticas e situações emergenciais. Que evitemos 
pautar nossa atuação exclusivamente pelo atendimento 
a situações emergenciais dos mais diversos matizes 
e que possamos tratar prévia e constantemente prio-
ridades e temas já postos.

A troca permanente de experiências e informa-
ções via Internet fará nossa atuação muito mais eficaz, 
e certamente os direitos humanos no País terão muito 
a ganhar com isso.

O segundo objetivo é definirmos uma agenda co-
mum para 2005, elencar políticas públicas prioritárias 
no atendimento das demandas dos direitos humanos 
no País, não apenas com ações políticas articuladas, 
mas também com iniciativas legislativas de repercus-
são nacional.

O terceiro objetivo é investir no aperfeiçoamento 
de nossa ação parlamentar. Todos nós temos alguma 
experiência na área dos direitos humanos e no exer-
cício parlamentar, mas cabe-nos buscar diariamente 
aperfeiçoar o trabalho que desempenhamos em nome 
do povo, que nos escolheu para representá-lo.

Precisamos trabalhar instrumentos de qualida-
de, teóricos e práticos, entre os quais uma cartilha, 
que desde já propomos, com sugestões de técnicas 
de defesa dos direitos humanos: políticas públicas, 
legislação pertinente, instrumentos jurídicos e respon-
sabilidades dos agentes públicos nas diversas esferas 
do Poder Público.

O quarto e último objetivo é debatermos os temas 
propostos por todos os convidados, Parlamentares Es-
taduais e Municipais. Todos devem ter visto que havia 
no convite um espaço livre para registro de sugestões 

e problemas, cuja finalidade é debatermos questões 
tais como as relativas a segurança pública, direitos da 
infância e da juventude, referendo pelo desarmamento, 
a questão das mulheres e, sobretudo, a indígena, tão 
candente na agenda política nacional.

Esses são os objetivos de nosso seminário. Te-
nho certeza absoluta de que conseguiremos realizar 
um seminário profícuo. 

Ao final, tenho certeza, os resultados serão impor-
tantes para o direcionamento do nosso trabalho e para 
o crescimento dos direitos humanos em nosso País.

Registro a presença do Vice-Presidente da nos-
sa Comissão de Direitos Humanos, Deputado Luiz 
Couto; do Deputado João Alfredo, do PT do Ceará; do 
Deputado Orlando Fantazzini, membro da nossa Co-
missão e Coordenador da Campanha Quem Financia 
a Baixaria contra a Cidadania; do Deputado Eduardo 
Barbosa; e do Deputado Carlos Abicalil, que já passou 
pela nossa conferência. À medida que outros mem-
bros da Comissão ou Parlamentares forem chegando, 
vamos anunciando.

Passo a palavra ao Ministro Nilmário Miranda 
para sua saudação inicial.

O SR. MINISTRO NILMÁRIO MIRANDA - Bom 
dia, queridas amigas, queridos amigos, companheira 
Presidenta desta Comissão, Deputada Iriny Lopes, do 
PT do Espírito Santo.

Em primeiro lugar, cumprimento-a pela convoca-
ção desta reunião. Esta reunião aconteceu sistemati-
camente durante 8 anos. Há praticamente 2 anos que 
ela não era realizada. É uma bela iniciativa de retomar 
esse Fórum Parlamentar de Direitos Humanos e com 
propostas concretas para debater, para ouvir e levar 
adiante. A Dra. Ela Castilho é nossa Procuradora Fe-
deral dos Direitos do Cidadão. Também desde o início 
desta Comissão ela, como Procuradora Federal, tem 
participado conosco em vários momentos, em várias 
causas; Deputada Estadual Araceli Lemos, velha ve-
terana companheira dos Direitos Humanos na Assem-
bléia do Pará, e o companheiro Lindonor Ribeiro dos 
Santos, que representa o Conselho Estadual de Direi-
tos Humanos de Goiás. 

Cumprimento também os Deputados João Alfre-
do, que também se notabilizou pela luta dos direitos 
humanos desde Deputado Estadual no Ceará; nosso 
querido Deputado Luiz Couto, Vice-Presidente desta 
Comissão, também já desde Deputado Estadual na 
Paraíba travando uma luta contra os grupos de exter-
mínio, contra a violência praticada por agentes estatais; 
Deputado Eduardo Barbosa, há 10 anos nesta Comis-
são, começou junto com a Comissão e dela participou 
todos os anos sem parar; Deputado Orlando Fantazzi-
ni, que também é ex-Presidente da Comissão, reali-
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zou um brilhante trabalho que depois certamente vai 
socializar, que foi a luta contra a baixaria na televisão 
– parabéns por esse trabalho; esteve aqui o Deputado 
Carlos Abicalil, do Mato Grosso, que certamente parti-
cipará em outros momentos.

Em primeiro lugar, a Secretaria Especial dos Di-
reitos Humanos está representada – não sei se estou 
vendo todas as pessoas, mas pelo menos algumas 
– pelo Mário Mamede, Secretário Adjunto de Direitos 
Humanos, foi Deputado Estadual, Presidente da Co-
missão de Direitos Humanos do Estado do Ceará por 
quase 8 anos, está conosco há 2 anos e 3 meses; o 
Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção de Direitos 
Humanos, também é militante de Direitos Humanos como 
Vereador em Vitória, depois como Secretário de Justi-
ça na sociedade civil; a companheira Leilá Leonardos, 
que trabalha com registro civil de nascimento, é uma 
das agendas principais nossas. Ainda há 750 mil nasci-
dos vivos cada ano, que saem do hospital maternidade 
sem o registro e muitos vão ficar sem ele durante muito 
tempo, vão engrossar as fileiras de milhões de pessoas 
que ainda temos sem registro civil no País. 

Temos uma agenda, mas depende, muitas vezes, 
da Assembléia Legislativa, porque muitos Estados não 
implantaram a luta contra o sub-registro, porque não foi 
criado o fundo de compensação, para isso precisa de 
lei estadual. O registro é gratuito para o cidadão. Mas 
há um fundo de compensação que remunera os atos 
dos cartórios. Essa é uma agenda importante para essa 
rede parlamentar também. 

Está presente a companheira Lucília Beato, coor-
denadora do evento e Secretária Executiva do Progra-
ma Nacional de Defensor de Direitos Humanos. É um 
programa novo, importantíssimo, está em implantação, 
depende dos Estados e de muita divulgação. 

Temos uma história infeliz de assassinatos de de-
fensores de direitos humanos por serem defensores. Em 
geral, são mortes anunciadas, as pessoas são amea-
çadas, todos sabem que são ameaçadas e depois são 
assassinadas. Estamos buscando uma maneira de fazer 
um trabalho de prevenção, de impedir as mortes. Isso 
depende dos Estados. A maioria dos Estados ainda não 
conhece essa figura, não reconhece. Muitos Estados já 
fazem a proteção dos chamados dignitários ameaçados: 
promotores, delegados, advogados, Parlamentares. Eles 
são ameaçados em razão do seu trabalho, por defender 
o direito das pessoas. Há grupos especializados da Po-
lícia Militar para fazer essa proteção, mas não há para 
defensor de direitos humanos da sociedade civil e dos 
movimentos sociais. A nossa preocupação é fazer com 
que todo o País dê à proteção do defensor de direitos 
humanos a mesma importância que se dá à de um juiz 

ou de um promotor. Ambos são fundamentais para 
consolidação da democracia em nosso País. 

Está presente também a companheira Nazaré, 
que coordena um Programa Nacional de Educação em 
Direitos Humanos, também muito importante, constru-
ído a muitas mãos, pelos melhores do País. Ele visa 
construir a cultura de direitos humanos no ensino bá-
sico, no ensino superior, na educação não formal, na 
mídia e com os agentes que trabalham com a segu-
rança pública, diretamente relacionados com prisões, 
polícias, a guarda de adolescentes infratores ou de 
manicômios judiciários, por exemplo. 

Apresento a Socorro, que ficará à disposição do 
evento. Ela participa do nosso trabalho pela erradicação 
da exploração sexual de criança e adolescente e contra 
o abuso e violência sexual, inclusive doméstica, contra 
crianças e adolescentes. Coordenamos um disque-de-
núncia nacional e um trabalho de capacitação. 

Realizamos uma pesquisa, identificando mais 
de 930 cidades brasileiras onde há ocorrência de re-
des. Ela está registrada por Estado. Dessas cidades 
chegou até nós denúncia de existência de redes, não 
de casos pontuais isolados. Através do disque-de-
núncia, por meio do Ministério Público dos Estados, 
dos Conselhos tutelares, foi levantado um conjunto. 
E essas 930 cidades estão dispostas por Estado. Há 
informação de cada cidade, o que existe ali, se tem 
conselho tutelar ou não, se tem conselho de direito a 
crianças ou não, se tem delegacias especializadas, 
se tem ação do Ministério Público, se tem programas 
federais que incidem sobre enfrentamento, visando à 
abolição dessa vergonha, que é a exploração sexual 
de crianças e adolescentes no País. 

Está presente o companheiro Murilo, que traba-
lha com o Sistema Interamericano de Direitos Huma-
nos, numa Secretaria do Itamaraty. Temos mais de 
100 casos na OEA, na Comissão Interamericana, e já 
temos alguns casos na Corte Interamericana. E 98% 
desses casos são de Estados onde pessoas/vítimas 
não ficaram satisfeitas com o tratamento dado com re-
lação a agravos sofridos, a violações graves sofridas. 
São massacres, torturas, chacinas, trabalho escravo, 
violência contra indígena, tortura contra adolescentes 
que cometeram atos infracionais, violação de direitos 
de pessoas pela via do sofrimento mental, violência 
doméstica contra a mulher, ou racismo. Repito: 98% 
dos casos ocorreram nos Estados onde falhou o sis-
tema de direitos e garantias das pessoas; e algumas 
dessas pessoas recorreram a uma instância interna-
cional para buscar reparação e justiça. 

É importante também que essa rede parlamen-
tar, que está sendo organizada, compreenda, conheça 
bem o funcionamento desse sistema, porque brasi-
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leiros têm esse direito de recorrer à OEA quando se 
sentirem lesados em seus direitos. 

Estão aí companheiros da Secretaria, de outras 
áreas de trabalho, que aqui ficarão por 2 dias à dispo-
sição de todos para fornecer informações, dizer como 
funciona, como se acessa, como se articula todo esse 
trabalho. 

Esta Comissão – quero dar meu depoimento 
– mudou a história do Brasil. Ela foi criada 10 anos 
atrás. Foi aprovada a 31 de janeiro de 1995 e instala-
da pouco depois, em 7 de março de 1995. Portanto, 
há 10 anos. 

Naquele momento, o Parlamento brasileiro não 
tinha uma Comissão de Direitos Humanos. Por duas 
vezes projetos de resolução criando a Comissão foram 
arquivados – 1987 e 1991. A então Deputada Benedita 
da Silva apresentou um que não foi aceito pela Mesa; 
foi arquivado. Na legislatura seguinte, apresentou ou-
tro, que também não foi aceito, foi arquivado. Em 1995, 
finalmente, ela foi aprovada por esta Casa. E isso 
teve um impacto nacional, porque deu visibilidade às 
lutas que a sociedade civil, Câmaras de Vereadores 
ou Assembléias Legislativas isoladas travavam – mas 
sobretudo os movimentos sociais e a sociedade civil. 
Faltava dar visibilidade a isso, faltava uma articulação 
nacional. 

A Comissão de Direitos Humanos passou a ter um 
lugar nobre e importante. Colocou os direitos humanos 
no centro das lutas do País, da articulação política do 
Estado. Hoje, passados 10 anos, há Comissões de Di-
reitos Humanos nos 26 Estados e no Distrito Federal. 
Naquela época, havia 5 comissões apenas no País. Co-
missões assim em Câmaras de Vereadores contavam-
se nos dedos de uma mão: Rio Grande do Sul, Belo 
Horizonte, duas ou três. E Coordenadorias no âmbito 
do Poder Executivo estadual acho que havia duas: uma 
em Maceió e outra em Belo Horizonte. Hoje temos cen-
tenas de Comissões de Direitos Humanos em Câmaras 
de Vereadores, em Assembléias Estaduais – e muitas 
estão aqui representadas. Nas Capitais, quase todas 
possuem uma. E também existem no âmbito do Poder 
Executivo; está aqui conosco o Lindonor. Conselhos 
estaduais existem muitos; alguns são para inglês ver, 
mas muitos têm funcionamento efetivo. Temos coorde-
nadorias municipais também. Tivemos uma surpresa no 
ano passado: o Perly Cipriano, juntamente com outros 
parceiros, organizou um curso com Iradi Roberto, que 
está presente e que participa do movimento Bahá’í e 
do Comitê Nacional de Educação em Direitos Huma-
nos. Eles bolaram um curso para gestores de direitos 
humanos do Poder Executivo. Pensaram em mil vagas, 
em curso a distância pela Internet. Houve cerca de 5 
mil inscrições. Tiveram que aumentar as vagas para 

1.200, mas, mesmo assim, a maioria das pessoas não 
pôde ter acesso. Foi uma surpresa para nós saber que 
havia 5 mil gestores interessados em fazer um curso 
a distância. Vemos como essa preocupação cresceu 
no Brasil, a tal ponto que nós mesmos não sabemos 
da real dimensão.

Os direitos humanos vão se tornar uma prática 
quando tivermos também capilarizado todos os Muni-
cípios, todos os Poderes. Há poucos dias tivemos uma 
belíssima surpresa. Reunimo-nos – a Dra. Ela Wiecko 
estava presente – com o Colégio dos Procuradores-
Gerais de Justiça, ou seja, os Chefes dos Ministérios 
Públicos dos Estados, e lá havia uma comissão nacional 
de direitos humanos do Ministério Público do Brasil. Foi 
importante eles terem dito isso: não são mais 27 Minis-
térios Públicos; eles têm um Colégio de Procuradores 
e criaram a Comissão Nacional de Direitos Humanos, 
da qual participam a Dra. Ela Wiecko, do Ministério 
Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o 
Ministério Público Militar. E lá estavam para buscar 
articulação. Pois esse é um salto de qualidade enor-
me! O Ministério Público tem, portanto, sua Comissão 
Nacional de Direitos Humanos. Ou seja, quando fizer 
uma articulação com a Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara dos Deputados, ou conosco, dirigindo-se a 
esta Comissão, atinge-se o Ministério Público do País 
inteiro; não será preciso procurar um por um para levar 
demandas, propostas ou preocupações. O Ministério 
Público Federal já tem isso. A Dra. Ela vai falar sobre 
isso depois. A Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão tem, em cada Estado, uma Procuradoria Re-
gional dos Direitos do Cidadão, tem articulação nos 
27 Estados e no Distrito Federal também. Ou seja, 
passados 10 anos desta Comissão a situação hoje é 
bem melhor, do ponto de vista de garantia da imple-
mentação desses direitos. E vejam que ainda temos 
graves problemas. Esse é o problema maior do Brasil 
hoje. Há 10 anos eu já dizia isso; e continua sendo o 
maior problema, embora já tenha muitas conquistas 
e avanços. O Brasil já ratificou praticamente todas as 
convenções e pactos internacionais e está incorpo-
rando no seu direito interno todas essas conquistas. 
A reforma do Poder Judiciário assegura que, quando o 
Brasil ratificar um pacto, uma convenção internacional, 
depois fazê-lo por dois terços, por maioria qualificada, 
ele valerá como se fosse uma emenda constitucional 
incorporada à nossa ordem jurídica. Enviaremos a esta 
Casa, nos próximos dias, a internalização do Tribunal 
Penal Internacional, partindo dos nossos compromis-
sos com o Tribunal que suscitou adequação da nossa 
ordem jurídica a esses novos compromissos, como, 
por exemplo, o crime de genocídio. Cabe-nos tipificar 
os crimes de lesa-humanidade, tipificá-los nas nossas 
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leis internas. Portanto, chancelaremos a nossa adesão 
aos diversos tratados, pactos e convenções interna-
cionais. A partir daí haverá intensa atividade legislati-
va nos Estados e no Congresso Nacional, como vem 
acontecendo desde a Constituinte (1987/88). Algumas 
conquistas são anteriores a esta Comissão, como a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, mas quase todas são 
posteriores à criação desta Comissão, que ajudou a 
efetivar tudo isso. Temos uma gama enorme de direi-
tos! Sempre haverá um direito novo, sempre teremos 
de modificar uma lei que já tenha ficado superada. O 
problema do Brasil não é seguramente de leis e direitos 
basicamente conquistados, porque temos vasto siste-
ma de garantia de direitos. O problema é sua imple-
mentação, é transformar em realidade esses direitos 
para todos os brasileiros. Digo isso porque aí, nesse 
campo, a desigualdade de acesso à Justiça é enorme, 
a exclusão da cidadania é enorme no nosso País. O 
nosso desafio mesmo é universalizar esses direitos 
e implementá-los. Há 10 anos, sempre em ocasiões 
como esta, digo que a diferença entre direitos humanos 
e cidadania é exatamente esta: direitos humanos con-
sistem em algo fundamental para a sociedade; afinal, 
todos têm direitos assegurados por lei simplesmente 
porque são humanos. Todos os humanos têm esses 
direitos; portanto, todos os brasileiros.

A cidadania é o passo mais difícil, porque aí se 
trata de conhecer esses direitos, lutar por eles e vê-
los implementados. Sabemos também que isso não é 
conquista individual; isso se realiza com movimentos 
sociais, com ONGs, com sociedade civil organizada. 
É assim que historicamente temos chancelado direitos 
e lutado por sua implementação.

Temos também uma pauta – não vou discorrer 
sobre ela agora – que já trouxemos a esta Comissão 
em audiência pública. Reunimo-nos no início do ano e 
apresentamos na mesa de diálogo alguns temas. Gos-
taríamos que, ainda neste ano de 2005, o Brasil cami-
nhasse fortemente para sua consecução. Por exemplo, 
o direito à memória e à verdade; vale dizer, conhecer 
as violações dos direitos humanos durante o período 
da ditadura militar para aprofundar a democracia no 
País, consolidar a proposta de direitos humanos e fa-
zer o pacto do nunca mais, de jamais experimentar a 
volta desse tipo de violação que vivemos por mais de 
20 anos em nosso País. 

O combate à tortura avançou muito nesses 10 
anos. E repito: falo 10 anos porque tudo isso coincide 
com os 10 anos de instalação desta Comissão e com 
os 10 anos deste Fórum, também. Começamos a nos 
reunir há exatamente 10 anos! Esta é a 8ª edição; a 
primeira data de 1995. Desde então a tortura sempre 

esteve em pauta. Houve avanços, mas tudo isso con-
tinua sendo um grande desafio para nós. Lembro que 
ainda existem grupos de extermínio e esquadrões da 
morte infiltrados na estrutura do Estado; é imenso o nú-
mero de mortes de pessoas por policiais. Sei que isso 
tem levado a um aumento da insegurança, como tem 
levado também a uma certa barbarização de atitudes 
políticas, enfim, a uma maior violência no País. Educa-
ção em direitos humanos também significa transmitir 
valores, fortalecer as ouvidorias de polícia, o controle 
externo e social por autoridades independentes da 
própria violência estatal. Já citei o Sistema Nacional 
de Proteção a Vítimas, Testemunhas, Adolescentes 
e Defensores de Direitos Humanos, mas ele ainda é 
um sistema pouco desenvolvido. E nos criticam com 
razão, porque às vezes, em matéria de direitos huma-
nos, as pessoas se preocupam demais com as vítimas 
da violência estatal, mas não tanto com as vítimas da 
violência criminal. Temos de avançar em matéria de 
proteção às vítimas da violência criminal no País. 

Teremos este ano – o mundo inteiro está nos 
olhando – a realização de referendo sobre proibição 
de venda de armas de fogo no País. Essa será uma 
oportunidade rara para o País: buscar que tipo de so-
ciedade queremos viver. 

No quadro dos direitos humanos, o nosso sis-
tema penitenciário também é um horror! Temos uma 
pauta que não citei, mas que é específica. O Conse-
lho Nacional dos Direitos Humanos será a instância 
máxima de direitos humanos no País. A matéria está 
na Câmara dos Deputados para ser votada. Isso vai 
dotar o País de uma instituição paritária entre socie-
dade civil e poder público, e vai dar mais prerrogativas 
que o atual CDDPH. Também foi aprovada a federali-
zação dos crimes contra direitos humanos. Esses dois 
itens, casados, podem criar também uma instância de 
recurso, de socorro, nos casos em que a violação dos 
direitos humanos não for resolvida pelo próprio Estado, 
que é o que todos queremos. Queremos que o próprio 
Estado dê conta disso, mas não tem sido essa a nos-
sa realidade. Trabalhamos também para a efetivação 
dessas novas conquistas.

Quero saudar esta Comissão histórica, mundial-
mente conhecida, a Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara dos Deputados, por esta iniciativa de retomar 
este fórum. Saúdo todos os companheiros e compa-
nheiras. Muitos já são veteranos, alguns são novatos, 
alguns já estão nas Comissões, outros começaram 
agora, mas já partem de uma experiência acumulada 
em Comissões em seus Estados e Municípios.

Desejo a nós todos um trabalho profícuo, porque 
será muito importante para o nosso País.

Obrigado. (Palmas.)
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Obrigada, Ministro Nilmário Miranda.

Vou precisar me retirar por alguns minutos para 
concluir uma conversa com a comissão indígena, que 
continua na sala da Comissão de Direitos Humanos.

Passo, portanto, a Presidência ao Deputado Luiz 
Couto. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) 
- Concedo a palavra à Dra. Ela Wiecko Volkmer de 
Castilho.

A SRA. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTI-
LHO - Sr. Presidente, Deputado Luiz Couto, Ministro 
Nilmário Miranda, Sra. Araceli, Sr. Lindonor, demais 
companheiros e companheiras de luta na promoção 
dos direitos humanos. Neste momento, ao usar as 
palavras “companheiro” e “companheira”, faço-o de 
todo o coração, porque as pessoas que trabalham na 
promoção dos direitos humanos se identificam muito 
umas com as outras.

Estou aqui representando formalmente o Ministé-
rio Público Federal, mas, informalmente, acredito tam-
bém estar representando o Ministério Público brasileiro 
pela razão apontada pelo Ministro Nilmário. Faço parte 
de uma comissão provisória da qual são integrantes 
representantes dos outros ramos do Ministério Público 
da União e dos Ministérios Públicos dos Estados.

Esta semana a comissão terminou de elaborar 
uma proposta de estatuto que será encaminhada à 
Comissão de Direitos Humanos do Conselho Nacional 
de Procuradores-Gerais. A idéia é que a Comissão do 
Conselho crie um grupo nacional de direitos humanos 
no âmbito dos Ministérios Públicos, à semelhança do 
grupo nacional contra o crime organizado. Trata-se de 
outra vertente da nossa função: além de repressão, fa-
zer um trabalho voltado para a promoção de políticas 
públicas de proteção às pessoas vítimas de violação 
dos direitos humanos.

No começo do ano, antes do Fórum Social Mun-
dial, em Porto Alegre, a comissão promoveu um en-
contro, que foi nossa primeira articulação e o início do 
processo de estabelecimento de uma rede, tal qual os 
senhores estão fazendo.

O Ministério Público, por mim representado, aqui 
comparece porque, na condição de Ministério Públi-
co, temos de zelar pelos interesses e direitos indis-
poníveis, ou seja, pelos direitos humanos, que são 
irrenunciáveis e inalienáveis. Esta é uma das funções 
do Ministério Público: zelar pela proteção e promoção 
desses direitos.

A fim de termos legitimidade para, na condição de 
Ministério Público, fazermos a promoção dos direitos 
humanos, temos de estabelecer constante interlocução 
com a sociedade civil organizada e com Parlamentares, 

uma vez que esses foram eleitos pelo povo, para for-
marmos uma parceria na luta que empreendemos.

Com isso, quero dizer que, em vários momentos 
deste evento, o Ministério Público acompanhará os 
trabalhos e se colocará à disposição para prestar es-
clarecimentos sobre como trabalhamos, sobre como é 
nossa rede, que, embora incipiente, no caso do Minis-
tério Público Federal, abrange agora, além dos Procu-
radores Regionais dos Direitos do Cidadão, também 
os Procuradores dos Direitos do Cidadão em vários 
Municípios. Cada vez mais surgem Procuradorias nos 
Municípios Brasil afora, o que aumenta nosso potencial 
de trabalho.

Saúdo todos com muito carinho. Faço votos de 
que, ao final desta reunião, consigamos a tão neces-
sária articulação para atingirmos o objetivo da defesa 
dos direitos humanos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) - 
Concedo a palavra ao Prof. Lindonor Ribeiro dos San-
tos, representante dos Conselhos Estaduais de Direitos 
Humanos.

O SR. LINDONOR RIBEIRO DOS SANTOS - Sr. 
Presidente, cumprimento o Sr. Ministro Nilmário Miran-
da e, por extensão, todos os componentes da Mesa. 
Cumprimento também o Deputado Estadual por Goiás 
Mauro Rubem, a Vereadora Cidinha, do PT de Goiás, 
e todos os participantes desta plenária. 

Surpreendentemente, estamos representando os 
Conselhos Estaduais de Direitos Humanos e gostaríamos 
apenas de registrar nosso agradecimento à Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos pela política que tem 
empreendido e pelo apoio efetivo que tem dado aos Es-
tados, em especial aos Conselhos Estaduais de Direitos 
Humanos. Houve um caso de invasão há pouco tempo 
em Goiás, e o Ministro lá esteve pessoalmente, falando 
com as pessoas envolvidas e com as autoridades.

O Ministro Nilmário Miranda, por meio da Secre-
taria Especial dos Direitos Humanos, tem dado aos 
Conselhos Estaduais de Direitos Humanos todo o apoio 
necessário para que realmente atinjam seus objetivos e 
cheguem a bom termo no trabalho de questões relativas 
aos direitos humanos em vários Estados.

Aproveito a oportunidade para dizer aos Srs. Depu-
tados, ao tempo em que cumprimento os membros da 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Depu-
tados, que um fórum como este é de grande importân-
cia na defesa dos direitos e garantias fundamentais do 
ser humano. O Brasil realmente tem muitas leis, mas o 
que é preciso – e isso compete aos Srs. Deputados – é 
fazer com que elas realmente sejam cumpridas. Como 
muito bem disse o Ministro Nilmário Miranda, precisa-
mos realmente ter mecanismos que garantam que as 
políticas relativas a direitos humanos sejam debatidas 
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e cumpridas, para que as pessoas sintam sua eficácia 
em sua base, em seu Município.

Quero dizer ao Ministro que nós, na condição 
de membros de Conselhos Estaduais de Direitos Hu-
manos, estamos agradecidos, porque em sua gestão 
temos sentido a presença da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos, pois S.Exa. nos tem dado total apoio. 
É importante deixar bem claro que realmente quem 
pode fazer com que as pessoas tenham seus direitos 
garantidos são exatamente os Conselhos Estaduais e 
Municipais de Direitos Humanos. É o que S.Exa. tem 
feito, pois tem dado inestimável apoio para que essas 
políticas realmente sejam concretizadas.

Dessa forma, cumprimento todos os presentes, 
agradeço a oportunidade de fazer parte da Mesa e 
o convite para representar o Estado de Goiás neste 
evento. Deixo registrado nosso comprometimento com 
a defesa das causas relativas a direitos humanos no 
Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) - 

Concedo a palavra à Deputada Araceli Lemos, Presi-
dente da Comissão de Direitos Humanos da Assem-
bléia Legislativa do Estado do Pará, que representa os 
demais Presidentes de Comissão de Direitos Humanos 
de Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais.

A SRA. ARACELI LEMOS - Obrigada, Sr. Pre-
sidente, Deputado Luiz Couto. 

Inicialmente cumprimento os membros da Comis-
são de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, 
o Ministro Nilmário Miranda e demais integrantes da 
Mesa.

Serei breve. Penso que a realização deste evento 
acaba circunscrevendo-se, num grau de expectativa 
muito grande, à retomada da ação desta Comissão no 
sentido da aproximação cada vez maior dos Estados e 
dos vários Parlamentares presentes, federais, estadu-
ais e municipais – ouvi a citação de alguns Vereadores. 
Creio ser isso de enorme importância.

Este evento possibilita a socialização. A criação 
de uma rede de Parlamentares que atuam na promoção 
dos direitos humanos reveste-se de enorme importância 
no memento em que, como disse o Ministro, mais do 
que fazer a luta pelo direito, precisamos implementá-lo 
e garantir que ele de fato valha para todos.

Nesse sentido, levando-se em consideração a 
enorme diversidade do nosso País, tanto do ponto de 
vista geográfico, quanto do econômico, a possibilidade 
de troca de informações e experiências já adquiridas 
em vários Estados por meio da rede que ora se forma 
é a coroação desta Comissão, que neste ano completa 
10 anos de luta.

Fiquei surpresa com o convite para representar 
aqui as várias Comissões de Direitos Humanos das 
Assembléias. Creio que esta é a expectativa e o dese-
jo de todos nós: que este evento se revista de muito 
sucesso, e ao final possamos efetivamente constituir 
essa rede tão importante e necessária para nossos 
Estados.

Abro um parêntese para falar especialmente 
do meu Estado e fazer uma referência toda especial 
ao Ministro Nilmário Miranda, que acompanha de 
perto a situação do Pará, onde é grande, como é de 
conhecimento de todos nós, a violação dos direitos 
da pessoa humana. Quanto ao recente caso da Irmã 
Dorothy, espero que, ao final deste evento, possamos 
pontuar a questão, sobretudo no que diz respeito à 
federalização do caso.

Também não poderia deixar de fazer referência 
ao Ministro Nilmário Miranda e à atuação da Secreta-
ria Especial dos Direitos Humanos, que, com grande 
grau de desprendimento, se faz presente em todos 
os Estados.

Deixo esta breve saudação. Nossa expectativa 
é de que ao final saiamos daqui fortalecidos para a 
luta, que não é fácil, dependendo do Estado em que 
é empreendida. Acredito que seja difícil em todos, 
mas em alguns, naturalmente, é mais, como é o caso 
do Pará. Mas nossa esperança é constituirmos uma 
sociedade em que os direitos sejam válidos para to-
dos. Essa é a grande meta que devemos perseguir 
ao realizar um evento como este e tantos outros dos 
quais temos participado.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) 

- Registro a presença dos Vereadores Jorge Maia e 
José Ricardo, respectivamente Presidente e Vice-Pre-
sidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
Municipal de Manaus.

A partir de agora vou conceder a palavra a Par-
lamentares, conselheiros e representantes de Co-
missões de Direitos Humanos e de Câmaras Muni-
cipais.

Alguns apenas rubricaram a relação, tornando 
impossível sua identificação. Peço ao orador que diga 
o nome, o local de onde vem e o órgão que representa. 
Em seguida terá tempo para fazer sua explanação.

Como não há orador inscrito, peço a quem queira 
usar da palavra que levante o braço e se identifique 
aos assessores para que possamos conceder-lhe a 
palavra.

Com a palavra o companheiro que se manifes-
tou. Diga o nome, o órgão que representa e o local 
de onde vem.
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O SR. ANDERSON SALEME - Bom dia. Sou 
Anderson Saleme, representante da Câmara Muni-
cipal de Divinópolis.

Recebemos convite para participar deste impor-
tante evento e viemos representar a Presidência da 
Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social de 
Divinópolis e relatar um pouco da nossa experiência.

Somos Parlamentares de primeiro mandato. Dan-
do seqüência ao trabalho da nossa antecessora, esta-
mos desenvolvendo alguns projetos que dizem respeito 
à implantação da biblioteca da Comissão do Município 
de Divinópolis. Estamos com uma parceria já fortemente 
estabelecida com a ouvidoria de Minas Gerais com o 
objetivo de melhorar o intercâmbio com a população. 
Temos um serviço 0800, muito utilizado. Temos feito 
bastantes visitas aos presídios, chamados tanto por 
presidiários, quanto pela direção, para amenizar al-
guma situação. Nossa consultoria jurídica atende não 
só ao Município de Divinópolis, mas também à região 
próxima, que infelizmente está carente.

É importante ressaltar que, nos 4 meses desde 
que assumimos a Presidência, temos estado em ex-
pansão, melhorando o trabalho da antecessora. Con-
versamos com o Dr. Mário Mamede, que nos orientou 
sobre vários procedimentos e ações. Após este evento, 
queremos sair da Câmara dos Deputados fortalecidos 
para dar seqüência a nossos trabalhos e atingir uma 
de nossas metas: o fortalecimento das Comissões nos 
Municípios, conforme disse.

Gostaríamos também de agradecer o convite. É 
importante para nós, Parlamentares de primeiro man-
dato, o envolvimento, a interação com esferas supe-
riores, como esta importante Comissão da Câmara 
dos Deputados e também a Secretaria dirigida pelo 
Ministro Nilmário Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) - 
Muito obrigado, Sr. Anderson. Concedo a palavra à 
companheira que a solicitou.

A SRA. NALUH GOUVEIA - Bom dia a todos. 
Meu nome é Naluh Gouveia, sou Deputada e Presiden-
ta da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 
Legislativa do Estado do Acre.

Ficamos muito felizes, Deputado Luiz Couto, com 
a retomada desta discussão, como foi dito aqui. Es-
távamos há mais de 2 anos sem nos reunirmos, mas 
não afastados. Tivemos a conferência Nacional de 
Direitos Humanos, que foi belíssima. Naquele evento 
foi possível nos reunirmos e montar várias agendas 
únicas. Esses encontros são importantíssimos porque 
a questão dos direitos humanos é muito forte, princi-
palmente em alguns Estados, como disse a compa-
nheira Araceli. Se em alguns Estados é tranqüila, em 
outros é complicada.

Queremos informar à Comissão que as ações 
relativas aos crimes ligados ao crime organizado co-
mandado por Hildebrando Pascoal agora estão che-
gando à fase final. Alguns já transitaram em julgado. 
O Ministério Público está pedindo inclusive que eles 
não recebam mais seus salários, porque, infelizmente, 
o coronel Hildebrando ainda recebe mensalmente seu 
salário. Há uma lei absurda que diz que, transitando 
em julgado, ainda tem de receber. Então, todo mês, 
ele ainda recebe seus 7 ou 8 mil reais. 

Será uma época difícil para o Acre, principalmente 
para algumas companheiras e companheiros que foram 
determinantes para que eles fossem presos, como o 
Dr. Gercino e o próprio Governador, porque algumas 
sentenças estão transitadas em julgado e o Ministério 
Público vai pedir para que eles não recebam. Vai ser 
uma época difícil. 

Hoje mesmo, aqui em Brasília, está havendo o 
julgamento do ex-sargento Alex, que era a pessoa que 
matava a mando deles. Daqui a pouco vou para lá, 
como representante do Estado do Acre e da Comis-
são de Direitos Humanos, e esperamos que, no final, 
se possa fazer justiça, como aconteceu há um mês, 
quando o Coronel Hildebrando pegou 26 anos de pri-
são como mandante de um crime. 

Gostaríamos também de dizer que essa agenda 
comum é importantíssima. Estou entregando um rela-
tório a V.Exa., já entreguei à Deputada Iriny Lopes e 
ao Secretário Nilmário Miranda e vamos entregar ao 
Presidente Lula e também ao Sr. Clayton Alfredo Nu-
nes, Diretor do Departamento Penitenciário Nacional. 
Fizemos, a Comissão de Direitos Humanos e a Comis-
são Agrária do Estado, uma visita ao presídio e detec-
tamos vários problemas: pessoas com tuberculose na 
mesma cela com pessoas com AIDS, sem tratamento; 
pessoas que estavam na fila de transplante de rins e 
perderam a vez, enfim, detectamos vários problemas. 
Elaboramos um relatório e o estamos encaminhando a 
todas as autoridades, sejam estaduais ou federais. 

Por fim, esse aperfeiçoamento da ação parlamen-
tar é importantíssimo. Somos professores, agricultores; 
muitos de nós não têm formação em Direito, conhece-
mos a lei com muita dificuldade, mais pela prática do 
que na vivência acadêmica. Esse aperfeiçoamento é 
necessário, e é o que mais pedimos. Ficamos muito 
felizes que a Comissão de Direitos Humanos, junto 
com seus parceiros e parceiras, esteja preocupada 
com isso. É determinante que não só para a nossa 
prática, mas para a nossa ação, haja esse aperfeiço-
amento, que sejamos mais qualificados a fim de que 
possamos cada vez mais conseguir grandes feitos de 
visibilidade e de respeito aos cidadãos. 

Muito obrigada. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) - 
Muito obrigado, companheira. 

Concedo a palavra ao companheiro que está com 
o microfone ligado.

O SR. HERMANO MORAIS - Bom dia a todos. 
Cumprimento o Deputado Luiz Couto, que preside a 
Mesa, e, em seu nome, saúdo os demais componen-
tes. Agradeço o convite em nome da Câmara Municipal 
de Natal, da qual faço parte, onde sou Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos e das Minorias, para 
estarmos aqui, neste evento tão importante, em que 
se pretende criar essa rede nacional em defesa dos 
direitos humanos. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) - 
Seu nome, para ficar registrado.

O SR. HERMANO MORAIS - Meu nome é Her-
mano Morais, sou Vereador de Natal, Rio Grande do 
Norte. 

Gostaria de destacar a importância deste evento 
e desta idéia, porque formamos um país essencial-
mente municipalista – são mais de 5.500 Municípios, 
e vejo aqui alguns Vereadores – e isso pode ensejar 
um momento novo nessa luta travada há muitos anos 
por muitos de nós. 

Parabenizo o Ministro Nilmário Miranda porque 
S.Exa. tem prestado todo apoio ao setor de segurança 
do Rio Grande do Norte, onde estamos desbaratando 
uma gangue, uma quadrilha instalada na Polícia Militar 
do Estado. Ela já está presa, isolada, respondendo a 
processo, os fatos estão sendo apurados, porque seus 
integrantes cometeram, ao longo do tempo, uma série 
de atentados contra a sociedade. 

Temos de aproveitar este momento e essa rede 
para disseminar essa idéia. Segundo levantamento que 
fizemos, de 166 Municípios do Rio Grande do Norte, 
apenas 18 têm sua Comissão Legislativa. Entramos 
em contato com o Presidente da Federação dos Mu-
nicípios, e registro que está em curso a formação de 
uma Confederação de Câmaras Municipais, um bom 
caminho para avançarmos nesse processo. No Rio 
Grande do Norte, através dessa Confederação, várias 
Comissões de Direitos Humanos estão sendo formadas 
em diversos Municípios. Que essa idéia, a partir deste 
evento, seja disseminada por todo o Brasil. 

Espero, ao longo deste encontro, ter a oportuni-
dade de trocar algumas idéias, fazer esse intercâmbio, 
falar um pouco sobre o trabalho que estamos realizando 
em parceria com organizações não-governamentais e 
governamentais. 

No Estado do Rio Grande do Norte, estão funcio-
nando plenamente a Defensoria Pública e o Conselho 
Estadual. Como disse o Ministro Nilmário Miranda, 
nesta Casa, esta Comissão foi criada há apenas 10 

anos. É uma luta relativamente nova, mas que vem 
avançando bastante.

Aproveito o momento para parabenizar a Secre-
taria Nacional de Direitos Humanos pelo trabalho. Que 
prossigamos com esse trabalho e tenhamos essa luta 
instalada em todo o Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) - 

Pela relação entregue agora, o próximo a falar será o 
Sr. José Scarpellini, Deputado Estadual e Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos do Paraná.

O SR. JOSÉ SCARPELLINI - Sr. Presidente, Depu-
tado Luiz Couto; Sr. Ministro Nilmário Miranda; Sra. Pro-
curadora Ela Castilho; Sras. e Srs. Deputados Estadu-
ais; Vereadores; representantes de todos os Estados 
do Brasil, como ex-Prefeito de Apucarana pelo Partido 
Socialista Brasileiro, Deputado Estadual e Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia do 
Estado do Paraná, venho pedir socorro à esfera federal 
para um assunto que vou relatar aqui. Já o levei ao co-
nhecimento da Presidente da Comissão, Deputada Iriny 
Lopes, quando S.Exa. esteve em Londrina debatendo 
conosco, em um encontro estadual. 

Trata-se, acredito, de uma situação sui generis no 
Brasil: temos instalada no Paraná a pena de morte. Por 
incrível que pareça, a pena de morte existe, e é no Pa-
raná, na cadeia pública de Paranaguá e nas comarcas 
– não nas penitenciárias, mas nas cadeias. 

Criou-se lá a seguinte política: as penitenciárias 
devem ter espaços constitucionais cumpridos, ou seja, 
um preso para uma vaga. Para não estragar a estatís-
tica e a imagem governamental, os outros presos não 
devem ser removidos das cadeias públicas das comar-
cas para as penitenciárias. Então, há superlotação nas 
cadeias públicas, mas, estatisticamente, as penitenci-
árias estão perfeitas.

Sra. Procuradora, Sr. Ministro, Srs. Deputados, 
há um caso inédito: a cadeia pública de Paranaguá foi 
construída em 1948 e servia para abrigar 20 presos; na 
semana passada, ela tinha 198 presos. Quando eu disse 
que a pena de morte existe, ela se dá por asfixia e por 
uma doença infecto-contagiosa, a tuberculose. Depois da 
nossa visita e das ações já propostas, foram removidos 
32 presos com tuberculose daquela cadeia pública.

Vou tomar a liberdade de ler um pedaço do relatório 
feito pelo juiz da Vara de Execuções Penais de Curitiba 
– aqui não sou eu quem falo; não é um Deputado nem a 
Comissão. Fomos com o juiz que, por delegação do Sr. 
Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, inspecionou 
aquela unidade prisional no litoral paranaense. Com o 
termômetro na mão, medimos 49 graus na parte interna 
da cadeia, 10 graus a mais do que na parte externa. O 
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calor era insuportável, estava mais quente do que as 
saunas que se podem freqüentar. Disse o juiz:

“Inobstante o esforço das autoridades 
policiais, a situação é precária, sendo que há 
suspeita de epidemia de doenças, além da 
insalubridade; sendo que a temperatura no 
interior registrou 49 graus, o que torna o local 
insuportável, cuja capacidade é para 30 pre-
sos, e estão lá 198”. 

Quando foi construída, a cadeia deveria abrigar 20 
presos. Entendeu-se que naquele espaço cabiam 30. 
Suponhamos que teria capacidade para 30 detentos, 
mas tinha 198! Tomo a liberdade de fazer esse relato, 
tendo em vista os maus-tratos, a afronta aos direitos 
humanos. Isso não ocorre somente nessa cadeia, mas 
é a que sofre a situação mais grave de todas. 

O juiz conclui da seguinte maneira:

“É certo que o Governo do Estado vem 
construindo cerca de 11 unidades no Estado, 
o que deve minimizar o problema para o pró-
ximo ano. Destarte, conclui-se que medidas 
administrativas de parte do Governo Estadual 
e do Poder Executivo se impõem de modo a 
transferir, com urgência, presos do Centro de 
Triagem da Polícia Civil e da Cadeia Pública, 
em relação aos que estiverem acometidos com 
doenças típicas daquele cárcere, como sarna, 
piolho, tuberculose e leptospirose.

Cabe ao Executivo promover a constru-
ção urgente de outra unidade em Paranaguá 
para abrigar os presos em condições dignas, 
humanas, devendo haver união de esforços 
das lideranças municipais. 

Por outro lado, não havendo providências 
imediatas, a melhor solução é recomendar ao 
juízo local a interdição total daquele presídio, 
com as subseqüentes providências legais. 

Dr. Roberto Antonio Massaro, Juiz de 
Direito da 1ª Vara de Execuções Penais de 
Curitiba”

Esse relatório foi feito por delegação do 
eminente Presidente do Tribunal de Justiça do 
Paraná, Desembargador Tadeu Marino Loyo-
la Costa.

Essa recomendação já foi feita, mas a 
juíza de Paranaguá apenas suspendeu as au-
diências, porque alegou correr o risco de ser 
contaminada por tuberculose, sarna e piolho. 
Ela entendeu que deveria suspender as audi-
ências, mas não interditou a cadeia nem man-
dou remover os presos daquele local. 

Já encaminhamos à Sra. Procuradora 
Federal e ao Ministro relatório sobre a situação 
das cadeias do interior. Falei com o Procura-
dor-Geral de Justiça e levei a ele esse pedido, 
porque a Assembléia já votou duas vezes o 
pedido de interdição, e lhe encaminhei o rela-
tório do Poder Judiciário. Ele, então, me disse: 
“Olha, eu tenho que analisar os fatos, porque 
eu represento os interesses do Governo. Como 
eu vou propor uma ação civil pública? O Go-
vernador pode não gostar”. 

Ora, não posso admitir que ainda tenhamos um 
presídio que é uma verdadeira masmorra. Portan-
to, solicito à Sra. Procuradora Federal que proponha 
uma ação civil pública, com pedido de liminar, visan-
do à remoção dos presos e a interdição da cadeia de 
Paranaguá. Essa proposta, segundo o Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tem de ser 
encaminhada à Comarca de Paranaguá. Caso ela não 
tome uma providência, o Tribunal de Justiça o fará. 
Acredito que esse exemplo sensibilizará as autorida-
des do Paraná. 

Esse relatório e essa vistoria foram feitos na pre-
sença do Deputado Ângelo Vanhoni, candidato do PT 
derrotado nas últimas eleições em Curitiba, que cho-
rou no momento em que adentrou a cadeia pública de 
Paranaguá, sua cidade natal. 

Já presenciei muitas violações dos direitos hu-
manos, mas confesso que nunca o que vi nas cadeias 
públicas do Paraná. Elegi-me Vereador, em 1972, de-
terminado a combater a ditadura na cidade de Apu-
carana, onde havia um quartel do Exército que era 
um verdadeiro inferno para a vida de todo o mundo. 
Todavia, nunca vi uma afronta como essa que se está 
cometendo contra os presos nas cadeias públicas. 
Nas penitenciárias não, mas nas cadeias é um ver-
dadeiro horror.

Portanto, peço ao Sr. Ministro, à Sra. Presidenta, 
Deputada Iriny Lopes, com quem estivemos em Lon-
drina, e à Sra. Procuradora Federal dos Direitos dos 
Cidadãos, a todos os senhores e senhoras que ajudem 
aqueles homens que estão morrendo nas cadeias, prin-
cipalmente na cadeia pública de Paranaguá.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) - 

Convido a Deputada Iriny Lopes, Presidenta da Co-
missão de Direitos Humanos e Minorias, para assumir 
a condução dos trabalhos. 

Informo a todos que vamos definir um tempo 
para as apresentações. Vou conceder 3 minutos para 
cada um dos expositores. Se não fizermos isso, não 
teremos tempo para almoçar, pois a lista de inscrições 
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está muito longa. Solicito a todos que se restrinjam ao 
tempo máximo de 3 minutos.

Com a palavra a Vereadora Maria Angela Santi-
ni, Presidenta da Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara de Vereadores de Londrina.

A SRA. MARIA ANGELA SANTINI - Sr. Ministro 
Nilmário Miranda, Deputada Iriny Lopes, senhoras e 
senhores, considero este um momento muito impor-
tante. 

Sou Vereadora eleita pelo PT, em Londrina, Pa-
raná, e estou no meu primeiro mandato. Lá realizamos 
uma audiência pública este mês, com a presença da 
Deputada Iriny Lopes, para tratar da violência contra 
a criança e o adolescente, principalmente no Paraná, 
e da proteção às testemunhas, não só das vítimas, já 
que o nosso Estado ainda não manifestou preocupa-
ção com esse problema que vem ocorrendo nos Mu-
nicípios do interior. 

Como gerontóloga, temos ainda uma preocupa-
ção com a violência contra os idosos. Pensamos, mui-
tas vezes, que os idosos do Brasil só foram vítimas de 
violência na Clínica Santa Genoveva. Isso não é ver-
dade. Temos uma preocupação com esse problema e 
temos acompanhado o Ministro e sua assessoria no 
brilhante trabalho também levado à frente na questão 
dos idosos.

Uma situação que me chama muito a atenção 
é o preconceito ainda, no interior, dos Parlamentares 
com relação à participação nas Comissões de Direitos 
Humanos. Falo pelo meu Município, Londrina, que é o 
terceiro maior Município do Sul do País. A Comissão de 
Direitos Humanos sempre é relegada à sobra, os Par-
lamentares não a assumem, são preconceituosos.

Então, como trabalhar a sociedade em seus di-
reitos se estamos ainda vivenciando preconceitos en-
tre os próprios Parlamentares ao não assumirem uma 
situação tão importante como esta?

Muito obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Obrigada, Maria Ângela.
Vamos ouvir Sandra Batista.
A SRA. SANDRA BATISTA - Bom dia, Deputada 

Iriny Lopes, Deputado Nilmário Miranda, membros da 
Mesa, Vereadores e Vereadoras, Deputados e Depu-
tadas, hoje estou vivendo um momento muito interes-
sante, porque temos a oportunidade, neste encontro, 
de ter um panorama no Brasil – Estados e Municípios 
– da violação dos direitos humanos, para termos uma 
noção de que problemas são muito parecidos em to-
dos os Estados. No meu entendimento, o que acontece 
no Paraná, no Pará e em outros Estados é motivo de 
reflexão muito profunda de todos nós.

Amanhã não participarei desta reunião, porque 
teremos um encontro amazônico que reunirá todas as 
assembléias da Amazônia, em Belém.

É preciso que nos debrucemos diante das ques-
tões que afligem mais os Estados. No nosso caso, por 
exemplo, é a violência rural. Todos sabem da morte 
brutal, selvagem, da Irmã Dorothy, no Estado do Pará, 
em fevereiro deste ano. E peço que todos façam uma 
reflexão sobre como proteger testemunhas ou defenso-
res dos direitos humanos com o sistema de segurança 
pública estadual completamente comprometido, viciado, 
com os interesses dos poderosos. A Irmã Dorothy é 
um caso que nos reporta a isso, mas há outros casos. 
O modus operandi dos mandantes e dos pistoleiros 
é exatamente o mesmo. Desde a década de 80 eles 
abordam suas vítimas de forma afrontosa ou de tocaia. 
Os que estão respondendo pelo crime foram denun-
ciados pela Irmã Dorothy. Então, essa questão é um 
entrave nas nossas atuações. O Parlamento, mal ou 
bem, como disse a Vereadora de Londrina, tem sido 
um desaguadouro, um porta-voz da sociedade. Os 
Parlamentares do Pará ainda têm muitas dificuldades. 
Em nossa Comissão de Direitos Humanos a participa-
ção é baixíssima, a Comissão quase não funcionaria 
se dependesse dos Parlamentares, há a abnegação 
de alguns.

Então, como podemos enfrentar essa questão 
do sistema de segurança pública com relação à pro-
teção dos defensores de direitos humanos na medida 
em que a concepção deles é elitista, ao lado dos lati-
fundiários, dos grileiros, dos madeireiros inescrupulo-
sos? Não existe no Estado do Pará, em que pese ser 
campeão de assassinatos, de trabalho de escravo, de 
lideranças, de ameaças de morte – hoje são para mais 
de 50 pessoas numa lista de marcados para morrer, 
inclusive entregue ao Ministro da Justiça, Dr. Márcio 
Thomaz Bastos, quando esteve no Pará –, a polícia até 
hoje não tem uma divisão antipistolagem para fazer um 
mapeamento de como eles agem, quem são, e existe 
um mercado promissor no Estado do Pará. De onde 
vêm, se são ou não do Estado, como agem, enfim, esse 
levantamento ajudaria muito na prevenção.

Também tratamos da violência contra a criança 
e adolescentes, a violência externa ou dentro do lar. 
Isso é muito importante para dar visibilidade a essa 
situação. Mas é preciso também se debruçar, nos Es-
tados principalmente, sobre a violência que as crian-
ças sofrem, mesmo quando sob a tutela do Estado. 
Isso é muito preocupante. Tal ocorre nos abrigos e nos 
espaços de acolhimento para menores infratores, tal 
qual nos presídios. Precisamos visitar esses espaços 
onde os adolescentes estão confinados.
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Recentemente, no Estado do Pará, a Promotoria 
da Infância e do Adolescente condenou a política do 
Estado. É uma política completamente distante do que 
diz o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Tem razão o Ministro Nilmário Miranda quando 
falou, em uma das últimas reuniões de que partici-
pamos, que muito pouco se aplica do Estatuto da 
Criança e do Adolescente nas políticas relacionadas 
e direcionadas para este segmento, porque, se os 
Estados levassem em consideração este instrumen-
to, não teríamos problemas externos dentro dos lares 
e até mesmo quando as crianças estão sob a tutela 
dos Estados.

Deixo essas duas questões que mais afligem 
o Estado do Pará, em que pese, quando se trata de 
direitos humanos, ficar até difícil selecionar o que é 
mesmo prioritário.

Muito obrigada (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Muito obrigada, Sandra.
Um dos representantes que estava comigo na 

Comissão de Direitos Humanos, da Comissão In-
dígena, vai entregar ao Ministro Nilmário Miranda 
o mesmo documento que entregou à Comissão de 
Direitos Humanos. Trata-se da síntese das reivindi-
cações deles que são por demais conhecidas por 
todos nós. Trata-se da questão da terra, de políticas 
públicas na área de saúde, educação. Outro tema 
seríssimo hoje é a garantia à alimentação. E entre 
os documentos também estão entregando uma nota 
de apoio à homologação da Raposa Serra do Sol. 
Houve um membro da Comissão de Direitos que fez 
um seminário na semana passada. Ao mesmo tempo 
que apoiamos a homologação também manifestamos 
nosso repúdio ao posicionamento do Governador, que 
decretou 7 dias de luto pela homologação, num ges-
to claro e franco de violação dos direitos da primeira 
população brasileira que são os índios. Está entregue 
o documento. (Palmas.)

O SR. HERMANO MORAIS - Sou Vereador de 
Natal, pergunto se poderemos ouvir, já que houve a 
participação de tantos Estados, um representante 
dos índios.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Não há problema, um deles poderá fazer uma ex-
posição de 5 minutos.

(Não identificado) - Bom dia a todos. Estamos 
na Comissão de Direitos Humanos representando uma 
comissão nacional que está no Congresso. Formamos 
um grupo para apresentar os documentos com essa 
finalidade, porque estamos aqui na Capital federal. 
Somos compostos de várias etnias, 89 povos indí-
genas do Brasil. Temos um fórum nacional em favor 

dos nossos povos indígenas. Sou do Pará, sou tembé. 
Somos um grupo de setecentos e poucos indígenas 
do Brasil pedindo providências ao Executivo, Legis-
lativo e Judiciário em favor do nosso povo.

Srs. Deputados de vários Estados do Brasil, a gen-
te conclama vocês em favor do nosso povo. Estamos 
sofrendo ameaças por parte de algumas decretações de 
leis que vocês estão elaborando no Congresso Nacio-
nal, na Câmara Federal. Então, pedimos providências. 
Vai afetar nosso povo. Antes, branco matava índio por 
bala, fazia com que índio se suicidasse; hoje, branco 
quer matar índio na forma da lei, obrigando-nos a ser 
massacrados, humilhados por policiais militares, inva-
sores e fazendeiros que ameaçam nosso povo.

Srs. Deputados, vocês são estudiosos, formados: 
é vergonha para nosso País ser denunciado na OEA 
como violadores dos direitos indígenas.

É só isso. Meu muito obrigado pela atenção de 
vocês. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Vamos ouvir agora a Deputada Brice Bragato, do PT 
do Espírito Santo.

A SRA. BRICE BRAGATO - Bom dia a todos, 
companheira Iriny, que muito bem representa nosso 
Estado.

Sou Presidente da Comissão de Direitos Huma-
nos. Assumi há 60 dias. Vou começar pelos indígenas, 
até porque nesta semana fizemos pronunciamento 
na Assembléia em apoio ao acampamento e à luta do 
Fórum Nacional Indígena.

Também no Espírito Santo está sendo retomada 
a luta pela revisão do acordo que os indígenas capixa-
bas, tupiniquim e guarani fizeram com a Aracruz Celu-
lose, sob tutela e pressão da FUNAI, em 1997. Nesse 
movimento, todos os defensores foram proibidos de 
entrar na área, os índios foram trazidos para Brasília, 
sem direito a um acompanhante de entidades ou do 
Ministério Público. Havia apenas um advogado da FU-
NAI, proibido de falar na reunião do acordo com a Ara-
cruz. Mas o acordo, legalmente, prevê a possibilidade 
de revisão, e os índios retomaram a luta. Amanhã vai 
haver uma plenária e já determinaram que vão que-
rer a revisão, pela lei ou na marra. Estamos acompa-
nhando essa luta. São 11 mil hectares contra 2 mil e 
poucos que foram demarcados. Esse é um ponto da 
nossa agenda lá. 

O outro aspecto é a organização do programa 
de proteção aos defensores de direitos humanos, de 
cuja coordenação a Comissão de Direitos Humanos é 
parte. A Lucila está nos assessorando na montagem 
do programa.

Outra agenda é a prostituição, a exploração sexual 
infanto-juvenil. Sou relatora de uma CPI, que, ao final 
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do trabalho, deve encaminhar grande parte das suas 
conclusões para serem monitoradas pela Comissão 
Permanente de Direitos Humanos. 

Organizamos, em 21 de março, sessão especial 
pela eliminação da discriminação racial. Tiramos algu-
mas resoluções, inclusive para serem implementadas 
pelo próprio Poder Legislativo Estadual, como, por 
exemplo, a formação de educadores da causa negra 
pela Escola do Legislativo, uma campanha na TV As-
sembléia, e a possibilidade de elaboração de emendas 
ao Orçamento, pelas Comissões, para contemplarem 
temática específica, além do 0800 da Assembléia para 
o disque-denúncia contra o racismo.

Quanto ao sistema prisional, realizamos visita, 
junto com esta Comissão que nos recebe, em uma uni-
dade. Fizemos algumas reuniões e, depois de grande 
audiência pública com 4 horas de duração com todas as 
autoridades presentes, o que podemos dizer é que há 
um descontrole do Estado sobre o sistema. Os cabeças 
de cadeia hoje controlam todo o sistema; há corrupção, 
com fugas de presos para praticarem crimes, com fla-
grantes encontrados pelo Juiz da Vara de Execuções 
Penais; negligências e suspeitas de irregularidades nas 
obras de construção e reforma; torturas de presos. Não 
sei se já chegou para você, Iriny, mas chegaram para 
nós ontem os laudos de lesões corporais. Há alguns 
que não comprovam nada, porque os presos foram 
levados ao IML 20 dias depois dos espancamentos. 
Mas há laudos que comprovam as agressões. Agora, 
teremos que acompanhar o processo disciplinar e os 
inquéritos policiais militares, porque teriam sido prati-
cadas pelos militares que fazem a guarda.

Há déficit de 3 mil vagas para uma população 
carcerária de 6 mil vagas. A experiência do Paraná, 
Deputado e Presidente, é um modelo que o Espírito 
Santo está comprando, com muito orgulho. Foram lá, 
visitaram e vão implantar. Só não mostraram, quando 
no Espírito Santo visitaram os presídios, que as dele-
gacias são muito piores que as nossas. Então, é sinal 
de que também não está tão bom assim. Está bom, 
mas há problema de vaga. Resolveram o problema 
da gestão, mas não o da vaga. No Espírito Santo, são 
1.800 vagas de déficit nas delegacias. Lá está “menos 
pior”, mas só um pouco, pois onde cabem 30 há 90. 
Deve estar a 49 graus a temperatura.

Temos recebido bom número de denúncias de 
lesões individuais. Estamos com os 4 Municípios da 
Grande Vitória entre os 16 mais violentos do País, 
naquele ranking que o IPEA pesquisou, o que está 
provocando debate metropolitano sobre a questão da 
segurança, principalmente no que diz respeito à viola-
ção dos direitos dos jovens, dos adolescentes. Estamos 
com a pauta do dia já há 1 mês.

Nossa pauta é o crime praticado contra o Juiz Dr. 
Alexandre Martins de Castro Filho. A Deputada Iriny, 
muito sabiamente, pediu a federalização do crime. De-
pois de 2 anos, resolveram divulgar 2 mandantes. Nossa 
avaliação é de que há outros, e eles tendem a aparecer, 
mas tudo indica que não se quer mostrar, e talvez até por 
isso haja tanta resistência à federalização. Mas, enfim, 
um dos mandantes é o preso que emprestamos para o 
Acre, por um bom tempo, o Coronel Ferreira, e o outro 
é um juiz, que lá atrás praticava venda de sentenças e 
corrupção no sistema prisional, quando juiz da Vara de 
Execuções Penais.

Então, isso é um pouco a nossa agenda. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Muito obrigada.
O SR. MINISTRO NILMÁRIO MIRANDA - Depu-

tada, permita-me V.Exa. Há duas pessoas que não citei 
e que estão presentes. São da Secretaria. É importante 
que todos as conheçam para depois manterem contato. 
Um é o Ivair Augusto, que trata de tema ligado ao racis-
mo, discriminação, preconceito. É Secretário-Executivo do 
Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Ele vai 
estar à disposição. A Deputada Brice Bragato, que citou a 
questão do racismo, pode entrar em contato.

Encontra-se presente também Aílson Machado, 
técnico com longa história no INCRA, que está cuidando 
do Plano Nacional de Prevenção à Violência no Campo, 
da questão quilombola, de atingidos por barragem e de 
conflitos agrários. Ele também estará à disposição de to-
dos os Deputados, Deputadas e Vereadores, onde ocor-
rer o caso.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Agora, vamos ouvir Yulo Oiticica, Deputado Estadual, 
membro da Comissão de Direitos Humanos da Assem-
bléia da Bahia.

O SR. YULO OITICICA - Bom dia a todos. Gostaria 
de parabenizar e saudar a Deputada Iriny Lopes. Já não 
tenho como novidade essa rearticulação, porque sabia 
que V.Exa. daria início imediatamente, por entender a im-
portância dessa articulação na perspectiva da construção 
da cultura de direitos humanos neste País.

Gostaria também, mais uma vez, de parabenizar o 
Ministro Nilmário Miranda. Se Ronaldinho é chamado de 
fenômeno, não sei como devo chamar o Ministro Nilmário 
Miranda. Felizmente, ele é cercado de fenômenos. A equi-
pe da Secretaria Nacional é brilhante. A sua composição 
é um prêmio à importante luta dos defensores dos direitos 
humanos em todo o País. 

O Brasil é mundialmente conhecido como um país 
profundamente violador dos direitos humanos. Por outro 
lado, é onde mais cresce o número de organizações de 
direitos humanos. Surgem em todos os cantos quilombos 
de resistência, e isso é importante no sentido de destruir 
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a cultura de violação dos direitos humanos e construir 
verdadeiramente a cultura da paz, a partir da respei-
tabilidade dos direitos. 

Certamente, à tarde, vamos programar mais as 
questões relacionadas aos Estados, mas quero, muito 
rapidamente, fazer uma proposta. Há a necessidade 
de se criar uma estrutura. O contingenciamento do 
Governo Federal acaba atrapalhando sérias questões 
sociais. E, de modo muito especial, quero focar a Se-
cretaria Especial dos Direitos Humanos. Deveria ser 
feito neste encontro, se não uma moção, uma súpli-
ca, um apelo, um pedido de misericórdia ao Governo 
Federal e ao nosso querido médico, quase economis-
ta – pena que não é militante dos direitos humanos 
– Antonio Palocci, no sentido de que venha a ajudar 
a Secretaria, liberando recursos, descontingenciando, 
a fim de que Secretaria possa melhor desempenhar 
seu trabalho. Muitas vezes não o faz por falta de estru-
tura. (Palmas.) Portanto, deixo registrado esse apelo 
aos Srs. Deputados Federais, ao Sr. Ministro e ao Sr. 
Presidente da República. 

Muito rapidamente, gostaria de falar sobre a Bahia. 
Eu não vou entrar em detalhes sobre várias questões 
relacionadas à violação dos direitos humanos. Sou 
membro da Comissão dos Direitos Humanos e agora 
sou articulador do Plano Nacional de Educação e Di-
reitos Humanos da Bahia. O Deputado Walmir Mota 
hoje preside a Comissão dos Direitos Humanos. Quero 
rapidamente me referir, Ministro Nilmário Miranda, à 
atuação de grupos de extermínio na Bahia. 

Hoje, na região metropolitana de Salvador, 3 jo-
vens são assassinados todos os dias. Nos últimos 30 
dias, houve chacinas com 14 vítimas, sempre jovens 
entre 16 e 25 anos. Isso continua a acontecer de for-
ma absurda. Há uma ação articulada pelo Governo do 
Estado para sempre maquiar a realidade lá existente. 
Conseguimos levar ao Estado a CPI de Grupos de Ex-
termínio da Câmara dos Deputados, com a presença 
também da Relatora da ONU, Asma Jahangir. 

No dia seguinte, um dos familiares de uma das 
vítimas que prestou depoimento foi assassinado. De-
pois conseguimos levar a CPI até a Bahia, que fez um 
vasto relato, com várias oitivas de vítimas, testemunhas 
e parentes de vítimas. O Governo do Estado constituiu 
uma importante força-tarefa com a presença, inclusive, 
do Ministério Público, mas age com extremo sigilo, um 
negócio completamente secreto, mais secreto do que 
vivemos aqui há 30 anos. Ninguém sabe o que eles 
fazem de fato. Não há plano de atuação com mínima 
transparência. A Assembléia Legislativa não sabe de 
absolutamente nada, muito menos a sociedade civil.

Volto a dizer, sem querer aprofundar o problema, 
Deputada, que deve haver uma ação da Comissão de 

Direitos Humanos desta Casa no Estado da Bahia, com 
a perspectiva de se fazer o enfrentamento à atuação 
desses grupos paramilitares. A Bahia é diferente do 
Paraná. Não prendem para maltratar, não. Lá, pren-
dem e executam sumariamente e são nossos jovens 
que estão sendo vítimas.

Segundo a ONU, nos últimos 10 anos, a atuação 
de grupos de extermínio cresceu, no Rio de Janeiro, 
41%; em São Paulo, 39%; e na Bahia, 291%. Então, 
é um genocídio, sobretudo de uma raça. Na Capital 
da Bahia, 83% do seu povo é afro-descendente. Infe-
lizmente, é um genocídio, a destruição de uma raça. 
São negros, pobres e jovens a maioria das vítimas 
desses grupos. 

Muito obrigado. (Palmas)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Obrigada. 
Vou solicitar à Sra. Araceli que assuma a Presi-

dência. Infelizmente, vou ter de me ausentar por alguns 
minutos, mas voltarei daqui a pouco. 

A próxima inscrita é a companheira Ana Lúcia Viei-
ra Menezes, Deputada Estadual do Estado de Sergipe, 
membro da Comissão de Direitos Humanos. 

Com a palavra a Sra. Ana Lúcia Vieira Menezes.
A SRA. ANA LÚCIA VIEIRA MENEZES - Bom 

dia a todos. Cumprimento a companheira Iriny Lopes 
e o Sr. Ministro Nilmário Miranda.

A situação de Sergipe não é diferente da de outros 
Estados. Há grande semelhança grande, inclusive com 
a Bahia, na forma de gerenciamento. São 2 Estados 
governados pelo PFL. 

Quanto à situação relacionada a grupos de ex-
termínio, o Ministro conhece, por exemplo, um grupo 
antigo chamado “A Missão”. Para que os senhores te-
nham idéia desse grupo de extermínio, o Subcoman-
dante da Polícia Militar é o líder desse grupo. Então, 
a situação de Sergipe está cada dia pior, há muita 
violência com relação à juventude. No mês de março, 
assumimos a Comissão de Direitos Humanos. É meu 
primeiro mandato e espero que a Comissão funcione, 
porque, até o momento, não conseguimos nem reali-
zar uma reunião. 

Na terça-feira próxima passada, conseguimos o 
apoio de todos os Deputados com relação a um antigo 
acampamento do MST. O Governo do Estado trata os 
movimentos sociais de forma a criminalizá-los, mas 
conseguimos o apoio dos Deputados para esse acam-
pamento. Há 8 anos esses acampados vêm produzindo 
em um grande latifúndio. A juíza da região, aliada ao 
proprietário da fazenda, autorizou o despejo daquele 
pessoal e nós conseguimos o apoio de todos os Par-
lamentares. Essa foi a primeira ação que conseguimos 
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através da Comissão dos Direitos Humanos, esperan-
do fazer com que aquela Comissão...

(Não Identificado) - Houve o despejo? 
A SRA. ANA LÚCIA VIEIRA MENEZES - Hou-

ve, mas não tiraram. O Ouvidor Agrário Nacional, Dr. 
Gercino, estava até ontem em Sergipe. E nós conse-
guimos, com a Assembléia, com o Ouvidor e a OAB 
– trabalhamos com a OAB desde que assumimos o 
mandato e a nossa atuação na questão dos direitos 
humanos é em parceria com a OAB e o Ministério Pú-
blico – reativar a Comissão de Direitos Humanos da 
Universidade Federal de Sergipe.

Estamos realizando ação em conjunto, mas, por 
enquanto, estou sozinha. Espero convencer todos os 
7 Deputados da Comissão, para que possamos fazer 
uma ação mais afirmativa e mais contundente contra 
a violência e em defesa dos direitos, de forma mais 
ampla, na educação e na saúde. 

No ano passado visitamos, junto com a OAB, 
os manicômios, os centros de recuperação de doen-
tes mentais de Aracaju. Foi uma missão interessante. 
(Palmas.)

A SRA. COORDENADORA (Araceli Lemos) - 
Obrigada. 

Concedo a palavra ao Sr. Isaías Santana da 
Rocha, Presidente do Conselho Estadual de Direitos 
Humanos do Espírito Santo.

O SR. ISAÍAS SANTANA DA ROCHA - Cumpri-
mento a Mesa, na pessoa do Ministro Nilmário Miranda, 
e todos os participantes deste seminário.

Participamos regularmente de reuniões desde 
o início, mas é importante a retomada da articulação 
das diversas instituições para a questão dos direitos 
humanos.

Não vou me repetir aqui, primeiro porque as falas 
que me antecedam já demonstram o desmantelamento 
de várias ações dos Estados, principalmente no que 
se refere à questão do sistema penitenciário e da se-
gurança pública do País.

Na condição de Presidente do Conselho Estadual 
dos Direitos Humanos no Espírito Santo, tento traba-
lhar todas as iniciativas alusivas aos direitos humanos, 
tanto na sociedade civil quanto Secretária Especial dos 
Direitos Humanos.

Tenho tentado trabalhar essa articulação também 
com outras instituições públicas e temos caminhado, 
mas enfrentamos uma série de problemas. 

Quero aproveitar a oportunidade e agradecer 
à Comissão de Direitos Humanos ao Espírito Santo 
a visita que fez ao nosso sistema penitenciário, que 
não difere do de outros Estados. Ainda é um campo 
de concentração. É um lugar onde há maus-tratos, tra-
tamento degradante, desumano e torturas. 

As denúncias que fizemos à Comissão resultaram 
em interpelação judicial pelo Diretor-Geral do Sistema 
Penitenciário, um Coronel do Exército na reserva. Ele 
interpelou judicialmente a mim, Presidente da Comis-
são, e a Coordenadora da Pastoral Carcerária, e vamos 
ter de responder pela situação.

Gostaria apenas de indicar que esse tema deveria 
permear nosso debate, ou seja, a questão do sistema 
penitenciário brasileiro. Que possamos obter orienta-
ções do Governo Federal, tendo em vista que investi-
mentos estão sendo feitos e são desperdiçados na área 
da segurança pública e do sistema penitenciário.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. COORDENADORA (Araceli Lemos) - 

Obrigada.
Concedo a palavra ao Sr. José Iran Barbosa Fi-

lho, da Câmara Municipal de Aracaju. 
O SR. JOSÉ IRAN BARBOSA FILHO - Bom 

dia a todos. 
Sou Presidente da Comissão de Direitos Hu-

manos da Câmara Municipal de Aracaju, Capital de 
Sergipe. Quero louvar a iniciativa da realização deste 
encontro porque, de fato, como já foi relatado aqui por 
outros Parlamentares, a Comissão de Direitos Huma-
nos, no Município de Aracaju, realmente é posta em 
segundo plano. 

Na hora da disputa para serem eleitos os presi-
dentes e membros das Comissões, há profunda discri-
minação contra aqueles que ficam com a responsabili-
dade de participar da Comissão de Direitos Humanos. 
Ela é sempre tratada desta forma: “Bem, sobrou isso 
para aqueles Vereadores”, ou “Sobrou esse caminho, 
esta Comissão para quem não teve como ocupar ou-
tros espaços”. 

Este é o meu primeiro mandato e, ao fazer a 
disputa por espaço, realizamos um debate interno na 
Casa e demos também publicidade a ele, dada a im-
portância da Comissão, notadamente no cenário atual, 
principalmente no nosso Estado.

Faço uma grave denúncia, mas acho que não 
é uma realidade específica. Em Sergipe, os direitos 
humanos estão sendo relegados, na medida em que 
crimes contra a vida se banalizaram. Notícias de as-
sassinato, falta de segurança pública, tem sido muito 
difícil atuarmos nessa área. 

Enfrentamos dificuldades também para realizar 
reuniões. Acho que o debate que introduzimos na Casa 
gerou certa inquietação. Conseguimos realizar algu-
mas reuniões desde que assumimos, há cerca de um 
mês e meio, e aprovamos um plano de trabalho para 
a Comissão. Um dos pontos principais trata da ques-
tão da segurança pública como um eixo norteador e 
emergencial, tendo em vista a situação de total falta 
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de segurança da população do Estado. Mas há, evi-
dentemente, dificuldades no seu andamento, porque 
ela não é priorizada. 

Enfim, creio que encontros como este nos robus-
tecem e nos permitem uma melhor articulação. Esta-
mos também procurando criar uma rede de articulação 
com instituições e entidades que tratam de questões 
relacionadas aos direitos humanos. 

Este encontro vem contribuir, sem sombra de 
dúvida, porque nos fortalecemos quando dividimos 
nossas angústias e as dificuldades para a superação 
dos nossos problemas. 

Parabéns à Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara dos Deputados pela iniciativa e a todos par-
ticipantes deste evento. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. MINISTRO NILMÁRIO MIRANDA - Gos-

taria de solicitar que entrem em contato com a Secre-
taria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, a 
quem está subordinado o Departamento Penitenciá-
rio Nacional – DEPEN, para que os companheiros e 
companheiras que tiverem problemas ligados à ques-
tão penitenciária tenham a oportunidade de ter uma 
interlocução direta com o Ministério da Justiça, por 
meio do seu representante. É provável que, à tarde, 
um deles venha aqui também. Vários representantes 
dos diversos Estados estão trazendo importantes ques-
tões. Estamos providenciando. 

A SRA. COORDENADORA (Araceli Lemos) - 
Obrigada, Ministro. 

Concedo a palavra à Sra. Míriam Marrone, Depu-
tada Estadual pelo Rio Grande do Sul.

A SRA. MÍRIAM MARRONE - Bom dia a todos e 
a todas. Bom dia, meu Ministro preferido, porque trata 
do tema que pauta minha vida política.

Gostaria de destacar a presença do Presidente 
da Comissão dos Direitos Humanos do Rio Grande 
do Sul, Deputado Marcon. Cumprimento os senhores 
pela retomada dessa organização. 

Quero me deter muito mais nessa atividade. Se 
cada um de nós continuar explicitando os problemas 
de suas cidades, dos seus Estados, não vamos fazer 
a tarefa principal, que é construir uma rede em outros 
moldes daquele sistema já existente. Vamos materiali-
zar essa rede como uma estrutura regional que possa 
ter atividades com periodicidade, que possa ter pau-
ta unificada e específica dos Municípios do Estado, e 
que possa articular. 

Que possamos nos retroalimentar, nos motivar, 
nos reconscientizar. Tenho usado alguns termos que 
não estão no dicionário, porque as mesmas falas não 
emocionam mais. Estamos falando para nós mesmos 
sempre as mesmas coisas. Isso está perigoso, isso 

viciou. Não conseguimos criar o novo nem fazer au-
tocrítica. Por isso, penso que temos de nos despir um 
pouco do sistema, das ações e dos programas. 

Nilmário, a gente não avança, notei a sua preocupa-
ção. Criamos muitas ações, atividades, e elas não trazem 
um resultado médio. Acho que, na nossa organização, na 
nossa forma de aceitar a burocratização do sistema públi-
co, não conseguimos comunicar, emocionar a população. 
Estamos rotinizando as coisas. 

Creio que é um bom momento para perceber a 
autocrítica, para criar uma rede nova com um sistema 
permanente e regionalizado. Já convido nosso compa-
nheiro de Curitiba, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio 
Grande do Sul. Pode ser a Subcomissão da rede que vai 
funcionar. Não podemos depender só do sistema nacio-
nal, precisamos permanentemente de uma relação de 
pautas conjuntas. 

Agora mesmo temos uma tarefa comum, que é o 
referendo. Estamos trabalhando isso de forma unificada, 
com data e programação unificadas durante alguns meses 
– nem sei se teremos alguns meses. Corremos o risco de, 
com o comportamento do senso comum brasileiro – olho 
por olho, dente por dente –, passar a ter pena de morte. 
Passaria facilmente. Estou morrendo de medo disso. Cada 
um de nós não teve uma ação forte, com investimento, 
para emocionar, para conscientizar, partindo da escola. A 
gente não fez isso no Brasil. 

A maior tarefa é construir e fortalecer o Sistema 
Nacional de Direitos Humanos e essa rede parlamentar. 
Temos estrutura. Se não tomarmos as rédeas desse ne-
gócio... Temos visibilidade, temos voz, bem ou mal. Então, 
cabe a nós criar e fomentar essa rede, que possamos ter 
estrutura, para que possamos nos reunir periodicamen-
te a cada 2 meses e verificar o que está mal. Acho que 
é mais uma questão de criar nosso trabalho e ver como 
ele vai funcionar. Depois, vamos olhar as pautas especí-
ficas e locais.

Obrigada. 
A SRA. COORDENADORA (Araceli Lemos) - Nos-

sa Presidenta já está de volta. Convido S.Exa. para dar 
continuidade aos trabalhos, enquanto chamo para usar 
a palavra o Deputado Mauro Rubem, da Assembléia Le-
gislativa de Goiás.

O SR. MAURO RUBEM - Vou usar o microfone sem 
fio, apesar do adiantado da hora. 

Quero primeiro agradecer aos senhores o convite 
para comparecer a este encontro. Sou Mauro Rubem e 
estou na Presidência da Comissão de Direitos Humanos 
da Assembléia Legislativa de Goiás. 

Concordando com o objetivo do encontro, enten-
demos ser fundamental fortalecermos uma rede, como 
a Deputada Míriam acabou de dizer, mas também en-
tendemos haver uma etapa fundamental e importante: 
a da socialização de violências que ocorreram. No caso 
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específico de Goiás, a situação é muito recente, como o 
próprio Secretário Executivo do Conselho Estadual há 
pouco comentou. 

Nós, da Comissão de Direitos Humanos da As-
sembléia, recentemente promovemos um colóquio 
nacional sobre o enfrentamento das violações sexu-
ais infanto-juvenis entre profissionais do sexo. Foi-nos 
solicitado divulgar uma carta – é o que farei aqui – em 
que mais de 10 associações de prostitutas organiza-
das do Brasil todo dispuseram-se a ajudar a enfrentar 
a exploração sexual infanto-juvenil. É uma carta inte-
ressante, e vamos distribuí-la a todos, em especial ao 
Ministro Nilmário Miranda.

Senhoras e senhores, colegas Deputados e Depu-
tadas, vou rapidamente passar imagens de uma das 
maiores violações aos direitos humanos ocorrida em 
nosso Estado. 

(Segue-se exibição de imagens.) 
Esse era o bairro chamado Parque Oeste Indus-

trial, com 3 mil casas construídas em alvenaria. Foi 
ocupado por 4 mil famílias.

Existem em Goiânia cerca de 119 mil lotes vazios 
e 50 mil famílias precisando de moradia popular. A área 
em conflito tem 28 alqueires e fica dentro da cidade. É 
loteamento desde 1957. Nunca pagou imposto, e foi 
ocupado por esse grupo. O advogado dos proprietários 
– infelizmente, vi que Parlamentares aqui têm relação 
muito intensa com a OAB –, dos donos do latifúndio, 
é justamente o Presidente da OAB, seção de Goiás, 
que até hoje advoga. 

Essa ocupação manteve-se por 10 meses, apro-
ximadamente. Para lá fomos por perceber ali violações 
aos direitos humanos – a ROTAM da cidade acabou 
agredindo pessoas que lutavam por terra dentro do 
próprio acampamento. Acionamos diversos órgãos, 
inclusive a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. 
O Ministro Nilmário Miranda atendeu as nossas solici-
tações. Fez solicitação direta ao Governador, ao Pre-
sidente do Tribunal de Justiça e também ao Secretário 
de Segurança Pública para que não houvesse a de-
socupação. O pedido não foi atendido e, infelizmente, 
no dia seguinte ocorreu o massacre. 

O Ministro Nilmário Miranda acompanhou a si-
tuação. Aliás, o Governo de Goiás achou estranha a 
presença ali do Ministro – como se ele tivesse de pe-
dir licença ao Governador para ver a chacina que o 
Governo promoveu. 

O resultado disso: 40 pessoas baleadas, um jo-
vem de vinte e poucos anos ficou tetraplégico, atingido 
por uma das diversas balas que foram atiradas – está 
aqui a Vereadora Cidinha, Presidenta da Comissão 
de Direitos Humanos da Câmara Municipal, que an-
teontem conseguiu internar esse jovem num hospital 

semelhante ao Sarah Kubitschek –, dois mortos. Duas 
pessoas morreram em virtude de abandono. Mais ou 
menos mil famílias estão ocupando 2 ginásios. 

Essa é uma das fotografias tiradas no momento 
em que o Governador dizia aos 300 ocupantes – foi 
em novembro do ano passado – que não colocaria ali 
nenhum policial, que eles poderiam ficar lá, que ele ga-
rantiria que as pessoas seriam assentadas ali mesmo. 
Na verdade, ele mudou de posição diversas vezes. O 
atual Prefeito, Iris Rezende – ele é construtor de casas 
–, durante campanha, também disse que garantiria.

Porém, dez dias antes da desocupação ocorreu a 
chamada Operação Inquietação – uma afronta a toda 
ação judicial. Durante 10 dias fizeram cerco àquele 
grupo, tratando-o como aos criminosos. Houve gran-
de apoio da mídia.

Essas são cenas de antes da desocupação. Uma 
Bíblia estava à porta do assentamento, para prote-
ger.

Vítimas fotografadas antes da desocupação.
O resultado: 2 ocupantes baleados e 1 policial, 

que não temos certeza se foi baleado pelas pessoas, 
até porque estava de colete e a bala que o perfurou é 
de utilização da própria polícia.

Aqui a Operação Triunfo, toda organizada. Nin-
guém entrava sem credencial, e o próprio Ministro Nil-
mário Miranda percebeu isso. Nós, Parlamentares, e a 
imprensa não pudemos acompanhar. Só fomos entrar 
às 6 horas da tarde.

Cenas da desocupação. A tropa de choque – eles 
entraram por diversos lugares.

Aqui, minutos antes da desocupação. Isso é a 
chamada resistência – o Secretário de Segurança Pú-
blica está pleiteando o cargo de desembargador, em 
razão desse trunfo. Essas pessoas estavam rezando 
quando a polícia cercou o local. Em menos de uma 
hora e meia foram retiradas 12 mil pessoas. Nós até 
dissemos que, se fosse gado, não tiravam em menos 
de 6 horas, nem colocavam em qualquer lugar. Foram 
retiradas 12 mil pessoas, e o resultado foi este: 800 
detidos, um dos quais morreu.

Ontem, o Dr. Cláudio Dreves solicitou que os po-
liciais fossem ao Ministério Público Federal para serem 
identificados pelas testemunhas. O Secretário de Se-
gurança Pública não permitiu que os policiais fossem, 
como prevíamos.

Queremos a federalização dos crimes porque a 
polícia tem evitado que o Ministério Público Federal 
faça seu trabalho.

Este é um dos jovens que foram assassinados, 
o Wagner. Ele não era morador da ocupação, foi até lá 
para tirar a mãe e foi morto, do lado de fora. 
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Mais informações... Esse é o outro morto, o Pe-
dro, de 27 anos. Foi visto sendo preso, espancado e 
depois apareceu assassinado. Inclusive, depois de 
morto, foi algemado.

Aí a destruição das casas, 3 mil casas de alve-
naria, patrimônio da população. Mais de 15 milhões 
de reais.

Esses os presos, os 800 detidos. Aqui, já no dia 
seguinte, na Igreja Matriz de Goiânia, onde eles pas-
saram a noite, porque não tinham para onde ir. Quem 
não tinha para onde ir foi dormir na igreja. O velório 
foi feito também lá.

No dia seguinte, enquanto estava havendo um 
ato lá, a Polícia Civil, de forma covarde e criminosa, 
procurou prender uma pessoa no velório, praticamente 
dentro da igreja, atirando. Essas cenas foram passadas 
em rede nacional, mostrando o interesse da Secreta-
ria de Segurança Pública de Goiás em criminalizar o 
movimento de toda forma. 

Hoje eles estão assim, em dois ginásios. Há si-
tuações graves, mas estamos conseguindo fazer al-
guns retornos.

A Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 
esteve no CDDPH. Rendeu muito a ida ao CDDPH, 
porque a Prefeitura, esta semana, passou a oferecer 
escola em tempo integral para os alunos. Amarildo 
Baezo esteve lá, fez um relatório e mostrou que essas 
pessoas, apesar de não terem casas, têm seus direitos. 
E está aí o que hoje a gente consegue.

Neste momento, existe uma briga política mui-
to grande entre o Prefeito e o Governador – o que 
mostra que nenhum dos dois se interessa por essas 
famílias – e não se resolve o problema objetivo das 
famílias: ter casa. Duas mil e quinhentas famílias têm 
direito a casa. 

Aqui um momento importante. Um grupo de pes-
soas – Igreja Católica, D. Washington e outros – esteve 
com os Ministros Nilmário Miranda e Márcio Thomaz 
Bastos no CDDPH.

É muito importante a federalização desses cri-
mes, assim como o cumprimento, pelo Estado e pela 
Prefeitura de Goiânia, da promessa de determinar 
uma área definitiva para essas famílias. Também seria 
importante que o Governo Federal – a Dra. Ela disse 
há pouco – levasse a Cruz Vermelha para o local. Ali 
se encontram pessoas ilhadas. Goiânia está contra 
essas pessoas. 

O promotor público Maurício Nardini foi peça-
chave no processo de desocupação, infelizmente, 
atendendo a interesses de algumas pessoas. Goiânia, 
como outras Capitais, é uma cidade de especulado-
res imobiliários. Ela é cercada por latifúndios, e não 
conseguimos um alqueire que seja para construir uma 

casa popular. E essa situação continua. O Governo 
está querendo desmontar o grupo, fazer que ele seja 
desmobilizado.

Trouxemos um kit desses para cada Estado. 
Infelizmente, não podemos passar para todas as 
pessoas. Pedimos que multipliquem essa denúncia, 
a fim de que consigamos a federalização e os crimi-
nosos sejam, de fato, culpados. 

Em Goiás não é diferente a situação da polícia: 
existem grupos de extermínio. Estamos fazendo um 
trabalho conjunto com a Deputada Érica Kokay no 
Entorno de Brasília. A situação é grave, é crítica. É 
preciso fazer uma revisão do sistema de segurança 
pública daqui.

A SRA. COORDENADORA (Araceli Lemos) 
- O Deputado Abicalil vem vindo. Vamos ouvir a 
Deputada Érica Kokay, Presidenta da Comissão de 
Direitos Humanos do Distrito Federal.

O SR. MINISTRO NILMÁRIO MIRANDA - An-
tes de a Deputada Érica falar, informo que há ou-
tro caso, no Amazonas, de despejo com violência. 
Acho interessante, Deputada Iriny, no CDDPH nós 
debatermos esse caso de Goiânia, para elaborar-
mos algumas normas relativas a despejo onde haja 
crianças, pessoas com deficiências, idosos. O uso 
de armas de fogo deveria ser banido do País. Só 
oficiais deveriam poder utilizar arma de fogo, os 
outros deveriam usar armas com munição que não 
fosse real. Isso deveria ser norma nacional. Dever-
se-ia pedir o levantamento prévio da situação. Já faz 
2 meses que crianças estão amontoadas em giná-
sios. Quer dizer, fizeram o despejo, mas não tinham 
plano, não tinham nenhuma proposta de para onde 
levar as pessoas.

Como se pode fazer o despejo de 12 mil pes-
soas, entre as quais crianças e deficientes? Houve 
mortos e feridos a bala (40 feridos), gente com se-
qüelas definitivas. Como se pode fazer isso sem ter 
uma alternativa, sem ter onde alojar as pessoas? 
Se é preciso fazer o despejo, no mínimo tem-se de 
apresentar alternativas. Eles não têm nada, não têm 
projeto nenhum, plano nenhum.

Temos que tirar algumas lições desses episó-
dios e discuti-las com o Governo, com a SENASP, a 
Secretaria Nacional de Segurança Pública, e trans-
formá-las em orientações e recomendações para to-
dos os Estados. A  questão urbana também é pouco 
debatida no País. 

Quanto aos despejos rurais, felizmente houve 
um avanço nos últimos 2 anos. Depois do nosso Go-
verno não houve mais mortes no campo em despe-
jos rurais. Agora se vêem na cidade, onde não era 
comum, casos de violência extrema em despejos 
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urbanos. Conseguimos melhorar de um lado, explo-
de no outro, no setor urbano. 

Devemos também fazer uma audiência pública 
da Comissão, em conjunto com a SENASP, para ela-
borarmos algumas normas que sirvam de base em 
outras situações.

A SRA. COORDENADORA (Araceli Lemos) - 
Deputada Érica Kokay.

A SRA. ÉRICA KOKAY - Boa tarde a cada um 
dos que estão aqui.

Gostaria de falar da importância de realizarmos 
esta reunião na perspectiva de trabalharmos em rede. 
Acho que não há nenhuma outra forma de trabalhar, 
particularmente no que diz respeito à promoção dos 
direitos humanos, senão em rede. 

Sou Presidenta da Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara Distrital pela segunda vez – fui em 2003 
e agora novamente. Temos uma verdadeira noção de 
que somos incompletos institucionalmente e, portan-
to, temos de trabalhar em rede. Temos trabalhado em 
rede com a sociedade civil, com o Ministério Público 
e diversas entidades. Também temos atuado em par-
ceria com o Governo Federal. 

É realidade nacional que o maior violador dos 
direitos é o próprio Estado, e a matriz da violação é a 
mesma matriz. E a violação caracteriza-se por meio de 
uma violência simbólica, o que é um dificultador e um 
desafio a ser enfrentado; violência simbólica porque 
há internacionalização da banalização dos direitos e 
da violação aos direitos a partir da própria sociedade. 
A internacionalização, essa microfísica do poder, vai 
desconstruindo os direitos e internacionalizando ou 
banalizando, naturalizando a verdadeira barbárie. 

Portanto, seremos incompletos e não teremos 
nenhuma possibilidade de efetivamente trabalhar no 
processo tanto de desconstrução da naturalização da 
barbárie, quanto de promoção efetiva de resultados 
objetivos na luta pelos direitos humanos se não bus-
carmos toda essa articulação. É importantíssimo que 
estejamos aqui estabelecendo essa rede. 

Houve outro encontro, parece-me que em 2003, 
promovido pela Secretaria Especial dos Direitos Hu-
manos. Na oportunidade, foi formada uma comissão 
de Parlamentares de alguns Estados na perspectiva 
de construir e sedimentar essa rede. Contudo, não 
conseguimos ter progresso nesse aspecto. Precisa-
mos, neste momento, trabalhar nessa consolidação. 
Primeiro, deve haver possibilidade de comunicação, 
de informação sobre o que acontece – que lutas se 
dão e como se dão. 

A violação tem realmente objetos bem definidos. 
Segmentos são violados em todos os Estados. Encon-
tramos em todo o território nacional sempre a mes-

ma clientela: sistema prisional, criança, adolescente 
e outros segmentos vulnerabilizados na sociedade, 
como os portadores de transtornos mentais, carentes 
de políticas públicas, e o Estado na figura de violador, 
com sua complacência e mudez diante da própria so-
ciedade. 

Lembro que Martin Luther King dizia: “O que me 
incomoda mais não é o grito dos rebeldes ou o grito 
dos violadores, mas o silêncio dos inocentes”. Recor-
do isso porque há uma certa complacência que vai re-
troalimentando essa lógica de violação, que tem uma 
mesma matriz, como disse: parte do pressuposto que 
não se deve considerar a condição humana nem con-
siderar que todos temos os mesmos direitos. E isso 
vai ser expresso de várias formas, vulnerabilizando 
vários segmentos.

Portanto, acho que deveríamos estabelecer um 
mecanismo de comunicação para termos imediato 
acesso às Comissões que desenvolvem trabalho em 
todo o País. Temos de trabalhar na perspectiva de al-
gumas discussões que exigem ramificação e atuação 
no âmbito nacional. 

O companheiro falava do desarmamento; o Mi-
nistro Nilmário Miranda, dos despejos, os quais con-
sidero uma grande violência. Esse tipo de violência 
acontece em todo o Brasil, sendo que no Distrito Fe-
deral é um pouco mais sutil, embora não deixe de ser 
destruidora. 

É importante e fundamental traçarmos uma agen-
da de discussão com a sociedade civil em cada Es-
tado e estabelecermos ações para serem difundidas 
nacionalmente.

A Comissão de Direitos Humanos tem trabalhado 
na elaboração de diagnóstico dos setores vulnerabili-
zados. Na elaboração desse diagnóstico é necessário 
visitarmos esses setores e contarmos com a presença 
da imprensa, que é nossa importante parceira. Temos 
de encontrar uma forma de superar o problema dos 
segmentos diretamente atingidos por esses níveis de 
violação. Trabalhamos com crianças, adolescentes e 
com o sistema prisional, que é muito bruto. Há vários ní-
veis de ameaças. O processo é extremamente bruto. 

Visitamos um preso denunciado por tortura, mas 
no outro dia ele é novamente torturado. Eles sabem 
que sabemos da sua situação; nós sabemos que eles 
sabem. É, na verdade, difícil detectarmos a tortura. 
Por quê? Porque algumas não deixam marcas, ou não 
as deixam por muito tempo. Estamos estabelecendo 
parceria com o Ministério Público, que criou uma Co-
missão de Direitos Humanos com várias promotorias. 
Uma delas centralizou seus debates na questão da 
tortura. Estamos estabelecendo um convênio para que 
as denúncias cheguem em tempo real ao Ministério 
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Público, a fim de que possamos buscar essa perspec-
tiva do trabalho em rede. 

Trabalhamos com portadores de transtorno men-
tal. É uma verdadeira barbárie o atendimento à saúde 
mental, sob os mais variados aspectos, na Capital do 
País. Lutamos contra a violência simbólica, que des-
trói a auto-estima das pessoas, e buscamos resgate 
da individualidade de cada um.

Por todas as experiências que temos, diria que o 
eixo do trabalho que realizamos em favor dos direitos 
humanos é igual a todos os outros. O nível de comuni-
cação e de atuação conjunta é importante. O relacio-
namento com o Governo Federal se dá num patamar 
superior, do ponto de vista não apenas das demandas 
que vêm do Estado, mas das articulações.

Todos nós lutamos contra a exploração sexual 
de crianças e adolescentes. A Comissão Intersetorial, 
coordenada pela Secretaria Especial dos Direitos Hu-
manos, tem esse nível de trabalho. Precisamos analisar 
mais as experiências locais, a forma de violência nos 
Estados e incentivar as políticas públicas em nível fe-
deral com crianças e adolescentes, estudar os fatores 
de transtornos mentais e tantos outros mais para, a 
partir daí, criarmos a cultura de direitos humanos e na 
prática estabelecermos o sistema nacional de direitos 
humanos. (Palmas.)

A SRA. COORDENADORA (Araceli Lemos) - 
Obrigada, Deputada Érica Kokay. Os 2 próximos ora-
dores inscritos são o Vereador Alcides Dornellas e o 
Deputado Dionilso Marcon. 

Consulto o Plenário sobre se devemos suspender 
a sessão para o almoço. 

A SRA. ÉRICA KOKAY - Não seria melhor ouvir-
mos os 2 inscritos e depois pararmos para o almoço?

A SRA. COORDENADORA (Araceli Lemos) - 
Então vamos ouvir o Alcides Dornellas, Presidente 
da Câmara Municipal de Patrocínio, Minas Gerais. Em 
seguida ouviremos o Deputado Marcon.

(Não identificado) - Sra. Coordenadora, minha 
opinião seria suspender logo a reunião, pois, se os 2 
falarem, também vou querer falar antes do almoço.

A SRA. COORDENADORA (Araceli Lemos) - 
Peço a todos compreensão, pois o Marcon tem uma 
audiência com o Ministro daqui a pouco e parece-me 
que o Vereador Dornellas também está com alguma 
dificuldade para permanecer aqui. Pergunto ao Vere-
ador se ele pode voltar depois do almoço.

O SR. ALCIDES DORNELLAS - A sugestão 
que dou é a seguinte: se já eram 2 os inscritos, que 
os ouçamos.

A SRA. COORDENADORA (Araceli Lemos) - 
Não são apenas 2.

O SR. ALCIDES DORNELLAS - Ah, é mais?

A SRA. COORDENADORA (Araceli Lemos) - Há 
uma lista enorme de inscritos. 

O SR. ALCIDES DORNELLAS - Tenho 2 minu-
tos para falar. Inclusive também tenho uma audiência 
à tarde. Mas, se for possível falar agora, serei bastan-
te breve.

A SRA. COORDENADORA (Araceli Lemos) - 
Então, vamos ouvir os 2 que estão com dificuldades, 
em seguida, vamos almoçar. Depois, daremos seqü-
ência à lista dos inscritos. Peço ao companheiro com-
preensão.

O SR. ALCIDES DORNELLAS - Meu nome é 
Alcides Dornellas, sou Vereador e Presidente da Câ-
mara Municipal de uma progressista cidade de Minas 
Gerais, no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, terra 
do Márcio Araújo, Secretário desta Comissão. É uma 
honra muito grande ter o Márcio, nosso conterrâneo, 
trabalhando aqui a bem não apenas desta Comissão, 
mas de Minas Gerais e do Brasil.

Gostaria de cumprimentar a nobre Presidenta 
desta Comissão; o Ministro Nilmário Miranda, grande 
homem público que, como nós, é de Minas Gerais; os 
Parlamentares Federais, Estaduais e Municipais e os 
Vereadores presentes a este evento.

Os debates desta Comissão têm sido muito im-
portantes para o País. Alguns anos atrás, quando se 
falava em Comissão de Direitos Humanos, a discri-
minação era muito maior do que hoje. Tenho certeza 
absoluta disso. Exemplo maior é o da minha cidade, 
que é interiorana, de conservadores, para não dizer 
de coronelismo, pois sempre era administrada por co-
ronéis. Houve um avanço a partir do momento em que 
se implantou em Patrocínio a Comissão de Direitos 
Humanos, que tive oportunidade de presidir e de criar 
a Associação dos Sem-Teto. Também tive a oportuni-
dade de fazer um trabalho junto com os sem-teto. Por 
que estou falando isso? Para que sirva de alerta não 
apenas para nós, que estamos na vida pública, mas 
para toda a sociedade de forma geral, pois jamais po-
demos ter medo da discriminação. Não podemos ter 
medo, acima de tudo, de sermos políticos. Para ser-
mos políticos, homens públicos, temos de enfrentar os 
desafios do dia-a-dia.

Não adianta muito, às vezes, ficarmos em nos-
sos gabinetes, entre 4 paredes, apenas discutindo 
os problemas que estão acontecendo neste País. Se 
todos nós, que estamos aqui hoje, formos relatar os 
problemas que acontecem no dia-a-dia pelo País afora, 
teremos que ficar aqui o mês todo. 

Foi lastimável o que ouvimos do Parlamentar 
do Estado de Goiás. O que ele disse jamais poderia 
acontecer. Por incrível que pareça – e ainda comentei 
isso com o Márcio –, o que aconteceu em Patrocínio 
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foi dentro das proporcionalidades, porque é uma ci-
dade pequena, com 80, 90 mil habitantes. O mesmo 
aconteceu mais ou menos em Goiás. Por que isso? 
Porque, às vezes, nós, que estamos na vida pública, 
não estamos cumprindo nosso papel de denunciar, 
de irmos até realmente onde estão os problemas. De-
vemos ter a coragem de dizer que o movimento dos 
sem-terra que surgiu neste País foi um avanço extra-
ordinário. Se o Brasil hoje produz, desenvolveu-se e 
os latifúndios diminuíram foi graças a esse movimento. 
Se o movimento dos sem-teto hoje existe e o progra-
ma habitacional deste País cresceu, graças também 
aos miseráveis, que não têm às vezes uma lona para 
cobrir a cabeça, para servir de casa. Temos isso em 
Patrocínio, então temos de ter a coragem de enfrentar 
isso de perto. 

Gostaria de fazer um apelo ao nobre Ministro e a 
todos os Parlamentares e autoridades presentes a esta 
reunião: vamos, sim, juntamente com o trabalho das 
Comissões dos Direitos Humanos, implantar em todo 
o País programas e, mais do que isso, acompanhar 
pari passu o que está acontecendo no nosso Município 
no que diz respeito ao apoio à criança e ao adoles-
cente. Onde tenho ido tenho dito isso. Disse recente-
mente aos Prefeitos dos Municípios vizinhos ao meu 
o que realmente estamos fazendo em prol da nossa 
comunidade: estamos mostrando às nossas crianças 
e adolescentes o que significam os movimentos dos 
sem-teto, sem-terra e outros pelo País afora. A partir 
do momento em que educarmos nossas crianças e 
adolescentes nesse sentido, podem ter absoluta cer-
teza de que menos penitenciárias serão construídas 
no País e o número de invasões e de discriminação 
vai também diminuir. 

Temos de cobrar – e este é um apelo que faço 
– dos Prefeitos e dos Governadores políticas voltadas 
para a criança e para o adolescente. Temos de prepa-
rar nossas crianças, dar a elas não apenas boa edu-
cação e saúde, mas ensinar-lhes a se tornar, acima 
de tudo, cidadãs. 

No mais, quero parabenizar o grande homem 
público, que é o Sr. Nilmário Miranda, por quem tenho 
respeito muito grande; o Sr. Márcio Araújo e toda a 
equipe do Ministério. 

Um abraço e sucesso a todos.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. COORDENADORA (Araceli Lemos) - 

Tem a palavra o Deputado Dionilso Marcon.
O SR. DIONILSO MARCON - Quero em primeiro 

lugar pedir desculpas a todos por ter de me ausentar; 
agradecer aos companheiros a tolerância; saudar a Pre-
sidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
dos Deputados e o Companheiro Nilmário Miranda, 

nosso Secretário de Direitos Humanos do Ministério. 
Gostaria de dizer que aquilo que aconteceu em Goiás, 
aquele despejo, foi um absurdo. Sou do Movimento dos 
Sem-Terra. Fiquei 4 anos e meio acampado. Hoje faz 
11 anos que sou assentado na região metropolitana 
de Porto Alegre. 

Os despejos que temos no Brasil inteiro são pro-
movidos pelas Polícias Militar, Federal e agora pelo 
Exército. Disse o Presidente do meu partido, o PT – e 
concordo plenamente com ele – que o despreparo 
dessas brigadas é enorme. Elas tratam os movimentos 
sociais da mesma forma que os bandidos.

Deixo aqui uma sugestão nesta Comissão, porque 
amanhã não estarei aqui. Tenho um compromisso no 
interior do Estado, na Comissão de Direitos Humanos. 
O pessoal encarregado da segurança pública do País 
tem de ser treinado. Não pode tratar os movimentos 
sociais da mesma maneira que trata os bandidos. A 
própria Polícia Federal está despreparada para cuidar 
das questões sociais. 

No Rio Grande do Sul, no final do ano, numa mo-
bilização das rádios comunitárias na ANATEL, apanhei 
da polícia. Tudo bem, sou um Deputado novo, estou no 
segundo mandato – o Deputado Federal Adão Pretto 
apanhou da Polícia Federal e ficou por isso mesmo. 
Eu também. Ninguém foi processado. Ninguém fez 
nada. E a Polícia Federal continua abusando do di-
reito do povo. 

Em relação à questão prisional, o Rio Grande 
do Sul tem o mesmo problema. Há nos bairros mais 
pobres do Estado grupos de extermínio de jovens. E 
agora existe nova modalidade: primeiro atiram no su-
jeito para depois ver quem ele é. Nos últimos 15 dias, 
a família Silva, voltando de um enterro, foi enganada 
8 horas depois por assaltantes. Todos saíram bale-
ados. O jovem Fabiano, na região metropolitana de 
Porto Alegre, ia vender teatro nas escolas, foi baleado 
e hoje está na cadeira de rodas; outro jovem, na ou-
tra semana, também foi baleado. A brigada militar do 
nosso Estado primeiro atira; depois vê quem são os 
cidadãos. É assim que ela age. É incrível a situação 
que estamos vivendo na segurança pública. Há nela 
discriminação racial e abuso. Gostaria de mencionar 
um fato que aconteceu: a companheira Míriam Marrone, 
Vice-Presidenta, também esteve junto nessa peleia. As 
Lojas Americanas tratam os consumidores mais pobres 
como bichos. Nos dias 23 e 24 de março, semana da 
Páscoa, aconteceu um fato constrangedor nas Lojas 
Americanas de Porto Alegre: um senhor de 42 anos, 
cego, juntamente com a mulher, grávida, foram acu-
sados de roubo. Eles foram torturados. O homem ficou 
8 dias urinando sangue, e a mulher, grávida, acabou 
abortando. Essa é a maneira como as Lojas America-
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nas tratam as pessoas – e não é a primeira vez que 
isso acontece. Há a questão de discriminação racial, 
e assim por diante. Sou do PT, defensor do Governo 
Lula, mas entendo que as questões de direitos huma-
nos não têm sigla partidária nem cor.

Meu companheiro do Movimento dos Sem-Terra, 
Deputado da Bahia, que trabalha com a questão racial, 
Valmir Assunção, esteve no Haiti e está fazendo um re-
latório sobre o que viu lá. Já o entregou informalmente 
ao Presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
Bahia – oficialmente, ainda não o terminou, mas de 
antemão já me pediu apoio. Tão logo o relatório esteja 
completamente pronto, a Comissão de Direitos Huma-
nos da Bahia vai entregá-lo à Comissão da Câmara 
dos Deputados e ao Presidente Lula e pedir a retira-
da do Exército brasileiro do Haiti, porque está fazendo 
mal aos direitos humanos daquela nação (Palmas.). 
Quando o colega for entregar o relatório, vamos dar-
lhe total apoio.

Os dados de Goiás fornecidos pelo Deputado que 
falou há pouco são lamentáveis. O assunto saiu nos 
jornais do dia 3 abril de 2005. Diz o Jornal O Globo: 
“Forças contra a Desordem. O Exército implanta bri-
gada de 7 mil homens para conter distúrbios sociais e 
combate ao crime”. E isso vai sobrar para quem? Para 
os negros, para os pobres, para os sem-terra, para o 
MAB, para os 7 companheiros presos em Campos No-
vos, em Santa Catarina, entre eles um senhor de 73 
anos, porque acharam que ele tinha cara de bandido. 
Ele ficou mais de um mês preso em Campos Novos, 
apenas porque queria o direito da terra. O Exército vai 
combater nossos povos indígenas, porque para mim 
é ocupação e não invasão de terras urbanas. Então, 
teríamos de pedir ao Presidente Lula, que foi persegui-
do pela ditadura militar quando organizava as greves 
no ABC paulista, que, pelo amor de Deus, não deixe 
mais criar ferramentas para combater os movimentos 
sociais. Precisamos de políticas sociais, de reformas 
estruturais e não de outra brigada, além da Polícia 
Federal, da Polícia Civil, das milícias armadas que 
existem por aí e do Exército. Então acho que também 
teríamos que tirar uma posição sobre isso deste fórum 
precioso, dos Conselhos Estaduais, das Câmaras de 
Vereadores, das Assembléias Legislativas.

Para finalizar, não é diferente no nosso Estado: 
temos 12 Deputados na Comissão de Direitos Huma-
nos, mas só 4 da nossa bancada. Os outros, quando 
o problema pega para valer, desaparecem. Direitos 
Humanos é para homens e mulheres valentes, não 
para covardes. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
A SRA. COORDENADORA (Araceli Lemos) - Va-

mos suspender a reunião para o almoço. São 13h17min. 

Na Câmara dos Deputados há algumas opções de 
restaurantes. Há o do Anexo III, à esquerda, ao final 
do corredor. Há também um restaurante natural, no 
subsolo do Anexo IV, descendo a escada rolante. E há 
o restaurante do 10º andar do Anexo IV. Será nesse 
restaurante que faremos o almoço de confraterniza-
ção amanhã. As pessoas podem escolher entre essas 
opções que a Casa oferece. 

Retornaremos às 14h30min, seguindo a lista de 
inscrições. 

(A reunião é suspensa.)

SUMÁRIO: DEBATE SOBRE O TEMA  
“POLÍTICAS PÚBLICAS, PROPOSIÇÕES  

LEGISLATIVAS E CALENDÁRIO DE EVENTOS”.

DATA: 28-4-05

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Companheiras e companheiros, vamos retomar os 
trabalhos, dando seqüência às intervenções feitas 
pela manhã. 

Gostaria de convidar para compor a Mesa a Sra. 
Vereadora Maria Ângela Santini, Vereadora de Londri-
na, no Paraná, e Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos; o Sr. Deputado Yulo Oiticica, da Comissão 
de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa da 
Bahia; e o Sr. Isaías Santana, Conselheiro Nacional 
de Direitos Humanos e Presidente do Conselho de 
Direitos Humanos do Espírito Santo. 

(Intervenção inaudível.)
A SRA. PRESIDENTE (Deputada Iriny Lopes) 

- Agora é que vou começar a ler. 
Sei que pela parte da manhã houve uma superpo-

sição das folhas, e acabou não sendo cumprida rigoro-
samente a ordem de inscrição. Peço desculpas. Vou dar 
prosseguimento. Aqueles que não estiverem presentes 
no momento serão chamados posteriormente. 

Estão inscritos o Sr. Walmir Mota; a Sra. Depu-
tada Íris Tavares, Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembléia Legislativa do Ceará; a Sra. 
Vereadora Cidinha Siqueira, da Câmara Municipal de 
Goiânia; o Vereador Jorge Maia, Presidente da Comis-
são de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Ma-
naus; e o Sr. José Ricardo, também de Manaus. 

Estas são as pessoas que ainda vão fazer uso 
da palavra. 

Vamos ouvir o Vereador Jorge Maia.
O tempo é aquele que estabelecemos pela manhã. 

Todo mundo deve tentar falar no prazo de 5 minutos. 
O SR. JORGE MAIA - Em primeiro lugar, gosta-

ríamos de parabenizar V.Exa., Deputada Iriny Lopes, 
Presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câ-
mara Federal, e agradecer-lhe o convite que nos fez. 
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Somos um pouco longe, mas não há distância 
para quem quer servir seu povo. 

É uma pena que o Ministro não se vai fazer pre-
sente à tarde. Pelo menos é o que soubemos. 

Quero parabenizá-lo pelo fato de ter hoje sob sua 
responsabilidade o direito que o ser humano sempre 
pretende ter. 

Sra. Presidenta, gostaria de saudar os demais 
membros da Mesa, os colegas Vereadores e Verea-
doras de diversos Municípios do Brasil, as Deputadas 
e os Deputados Estaduais aqui presentes. 

A todos uma boa-tarde. 
Ouvi atentamente as palavras dos colegas Pre-

sidentes das Comissões de Direitos Humanos das 
respectivas Câmaras e Assembléias Legislativas do 
Brasil. No meu ponto de vista, o que está faltando para 
se cumprir os direitos humanos é o cumprimento das 
leis do Brasil. 

Logo no início, recebi um kit só com leis que am-
param os direitos humanos. Se formos fazer uma pes-
quisa, aqui não estão atendidas talvez 20%. 

Fiz uma pequena avaliação dos discursos que 
ouvi e tirei como resumo que a sociedade hoje, de um 
modo geral, cobra os direitos humanos. Nós, que so-
mos responsáveis pela luta para que se faça cumprir 
esses direitos, temos observado que a própria polícia, 
que deveria dar segurança e exemplo ao País, é a pri-
meira - não vou dizer todos os policiais - a manchar 
a imagem das corporações, quando diz respeito aos 
direitos humanos. 

Os direitos humanos hoje são violados de todos 
os jeitos. São violados porque não se respeitam uns 
aos outros, porque não se cumpre as leis e porque 
muitas vezes, em todos os segmentos da sociedade, 
há violação dos direitos humanos. 

Recentemente, na cidade de Manaus – e sinto-
me honrado por ser amazonense, sem discriminar os 
demais Municípios e Estados brasileiros –, ocorreu um 
fato muito triste. Houve um seqüestro de uma empre-
sária e de sua filha de 4 anos. O Governador do Es-
tado deu 48 horas para a polícia prender o verdadeiro 
seqüestrador. A polícia foi para as ruas e lá se achou 
no direito de prender um cidadão que até é deficiente. 
Ele é epiléptico. O cidadão estava às 10 h da manhã 
esperando o pedreiro porque era servente de pedreiro 
para sobrevivência num bairro muito humilde, quando a 
polícia chegou. Por que achou ele um suspeito, prendeu 
o rapaz. Muitos vizinhos protestaram contra a prisão 
dele por conhecer sua situação, mas não quiseram 
ouvir as testemunhas e levaram esse rapaz preso. 

Convocaram a imprensa e apresentaram ele pu-
blicamente como o verdadeiro seqüestrador e assassi-
no porque, além de seqüestrar, ele teria dado um tiro 

na empresária e outro na criança. Graças a Deus, as 
duas sobreviveram. 

Eu, na condição de Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara Municipal de Manaus, 
e membros da Comissão de Direitos Humanos da 
Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, os 
quais, infelizmente, hoje não se encontram conosco, 
realizamos nosso papel. Fomos investigar a situação, 
ouvimos os moradores vizinhos, mas, por incrível que 
pareça, após a apresentação à imprensa, a  partir 
daquele momento, aquele cidadão era um monstro 
seqüestrador pela tentativa de homicídio da mãe e da 
criança. Foi estampado nos jornais. 

Essa foi uma das situações talvez mais cons-
trangedoras de todo esse período que convivo na-
quela Capital. 

O Desembargador, que é o Presidente do Tribunal 
de Justiça do Amazonas, em visita ao local e depois 
de ouvir todas as testemunhas do lado desse rapaz, 
resolveu assinar sua soltura. 

Depois que soltaram o rapaz, encontraram um 
morto, que era o verdadeiro seqüestrador e não po-
deria falar. Estava morto. 

Depois, já não era o morto. Tinha um prisioneiro 
com uma condicional para sair até a casa da família. 
Depois, essa pessoa foi acusada como o verdadeiro 
assassino. 

Por incrível que pareça, o primeiro rapaz, o Adenil-
do, foi solto, e até hoje não tomaram as providências. 

Apenas para compensar o sofrimento, a cruel-
dade e a covardia que a polícia fez com o rapaz que 
não tinha nada a ver com o assassino, ele recebeu 
uma casa com um quarto, uma sala e uma cozinha de 
presente do Governo para calar a boca. Com certeza, 
era para que não entrasse com ação indenizatória, o 
que seria uma causa ganha. 

Vou encerrar, nobre Presidenta. Gostaria de ter 
falado ainda quando o Ministro estava aqui. Mas con-
fio no seu trabalho e no de todas as pessoas que aqui 
se encontram.

A Câmara Municipal de Manaus está presente 
para se somar aos senhores e às senhoras. 

Quero parabenizar V.Exa. mais uma vez pela ati-
tude. Temos acompanhado na televisão o trabalho de 
V.Exas. em Brasília em defesa do ser humano. 

Neste momento, quero deixar a Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara Municipal de Manaus à 
disposição de V.Exas. para qualquer outra discussão 
que houver. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Obrigada, Vereador Jorge Maia. 

Pergunto se o Vereador José Ricardo está pre-
sente. O Walmir Mota ainda não chegou, nem a Íris, 
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nem a Cidinha. Essas pessoas são as últimas inscritas. 
Como não se encontram presentes, minha sugestão 
é que passemos para o próximo ponto da pauta, que 
é onde vamos buscar a definição dos temas para a 
agenda comum proposta inicialmente pela organiza-
ção do seminário.

Adianto aqui, até pelas falas iniciais no nosso se-
minário, que a questão da criança e do adolescente, 
com certeza, é um importante tema dessa agenda. Já 
nos havíamos comprometido com a Frente Parlamen-
tar da Infância, Criança e Adolescente da Câmara e 
do Senado que teríamos um espaço reservado para 
algumas informações a respeito do relatório conclusivo 
da CPMI da Exploração Sexual. 

Além de socializarmos as informações sobre es-
sas investigações, está sendo adotada nesse relatório 
final da CPMI a indicação de uma série de recomen-
dações ao Executivo e ao Judiciário. 

Assim, em comum acordo com a Frente, reserva-
mos um tempo para prestar essas informações. 

Aqui está a Deputada Almerinda de Carvalho. 
Solicito a S.Exa. que se dirija à Mesa. 

A Deputada Almerinda de Carvalho é membro da 
Frente, é Deputada pelo Estado do Rio de Janeiro.

Vou passar a palavra a S.Exa. para que faça o 
relato do que considerar importante. Em seguida, abri-
remos a palavra para ver se tem alguma questão de 
perguntar, sugerir, ou algo parecido. 

A partir daí, reiniciaremos as inscrições para que 
identifiquemos os temas, ou pelo menos a ordem dos 
temas, porque creio ser difícil deixar de fora alguma 
questão de direitos humanos. Acredito que teremos 
sensibilidade para fazer uma hierarquização que nos 
dê condições de estabelecer essa agenda comum. 

Depois de ouvirmos a Deputada Almerinda de 
Carvalho, retomaremos as inscrições.

A SRA. DEPUTADA ALMERINDA DE CARVA-
LHO – Boa tarde a todos. 

Primeiro, gostaria de saudar a Presidenta Iriny 
Lopes pelo trabalho, o Ministro, que esteve aqui na 
parte da manhã, todos os representantes das As-
sembléias e das Câmaras de Vereadores e os demais 
representantes presentes a este seminário sobre di-
reitos humanos.

Sou membro da Comissão Parlamentar Mis-
ta de Inquérito da Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes.

Creio que este é um dos temas mais graves so-
bre os direitos humanos porque são pessoas indefe-
sas que, muitas vezes, sofrem violência caladas, não 
podem se manifestar. 

Portanto, uma das formas mais degradantes da 
violência é a violência contra a criança e o adolescen-

te. Ela tira a condição de ser humano de uma criança 
para transformá-la numa mercadoria.

Por mais que tenhamos trabalhado, por mais que 
a Comissão tenha percorrido o Brasil, continuamos 
tendo informações de casos de violência. E a forma 
mais terrível de violência sexual é a vivida dentro dos 
próprios lares. São as crianças manipuladas pelos 
próprios pais, pelos padrastos, pelos irmãos, pelos 
tios, enfim, todas as formas de violação dos direitos 
dessas crianças. 

Há casos principalmente nos Estados e Municí-
pios carentes, como no Nordeste. Mas não é só lá que 
isso acontece. Sou do Rio de Janeiro, onde também 
convivemos com esse problema. 

Outro tipo de violência tão dramática como outra 
qualquer é aquela em que a criança não tem dinheiro 
sequer para se alimentar, cujas famílias estão degra-
dadas, cujos pais não têm emprego. Muitas vezes, 
essas crianças são levadas pelos próprios pais a se 
prostituírem em troca de um prato de comida. 

Vivenciamos isso tudo nos meses em que fica-
mos à frente da Comissão, quando visitamos 22 Es-
tados, realizamos 34 reuniões de audiência pública, 
promovemos 20 diligências, ouvimos 285 pessoas, 
recebemos 832 denúncias e indiciamos 259 pessoas 
pela prática de crime de exploração sexual. Muitos 
dos investigados já foram condenados. Além das in-
vestigações realizadas, ainda pedimos ao Presidente 
da Comissão, a esta Casa, que interceda no sentido 
de alterar o Código Penal e o Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

O que nos deixa bastante tristes, principalmente, 
é que temos autoridades dentre essas pessoas denun-
ciadas. A polícia está aí para nos proteger, conforme 
disse aquele senhor que me antecedeu. Sou da Baixa-
da Fluminense, onde 30 pessoas foram massacradas 
por PMs, que são pagos, justamente, para nos prote-
ger e não violentar.

Pasmem os senhores, há entre os indiciados 
Juízes; Deputados; Vereadores; Presidentes de Câ-
mara de Vereadores; Prefeitos, dentre os quais um de 
Goiás. Ou seja, são pessoas eleitas para proteger a 
população, mas que são justamente as denunciadas 
nos nossos relatórios. Há, inclusive, um Vice-Gover-
nador. Nesse sentido, uma comissão de Deputados 
tentou pressionar a retirada do nome desse Vice-Go-
vernador envolvido.

Na minha concepção, a exploração da criança 
e do adolescente é algo que não podemos mais su-
portar

Solicito à nobre Deputada Iriny, Presidenta des-
ta Comissão, e aos representantes das assembléias 
legislativas e de câmaras de vereadores, que façam 
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um trabalho conectado, uma rede, para que possamos 
resolver todos esses temas, a exemplo da violência po-
licial, como foi dito aqui. Hoje na minha região vivemos 
situação bastante crítica. Precisamos estar ligados às 
Câmaras de Vereadores, às Assembléias Legislativas, 
à Câmara Federal, por intermédio de uma rede de in-
formação, para que cheguem a todos os Estados os 
nomes dessas pessoas envolvidas, principalmente os 
de autoridades. É inadmissível a continuidade dessa 
situação.

A violência, de modo geral, a cada dia piora, não 
melhora. Estamos até meio desesperançados. Mas 
tudo isso passa pela impunidade. Se não fizermos um 
trabalho na Câmara de Deputados, nas assembléias 
legislativas, se não cortarmos a própria carne, o que 
podemos esperar? Afinal, é muito fácil falar. Muitas ve-
zes, não nos colocamos no lugar do outro. Só sentimos 
a gravidade da coisa quando ela nos atinge. Enquanto 
está atingindo o outro, não damos muita importância.

O mal do nosso País é a impunidade. Uma auto-
ridade, um policial está ali para proteger a população, 
mas são os primeiros a violar esses direitos, o que 
podemos esperar mais?

Por isso, novamente apelo para a nobre Depu-
tada Iriny Lopes, Presidenta da Comissão de Direitos 
Humanos – eu, na qualidade de Deputada, já estou 
fazendo a minha parte – que inicie um grande movi-
mento contra a impunidade. Caso contrário, não che-
garemos a lugar nenhum.

Sou do Estado do Rio de Janeiro, convivo diaria-
mente com a violência. Não só a violência da exploração 
da criança e do adolescente, mas a violência de modo 
geral. E essa é uma questão nacional, não apenas do 
Rio de Janeiro. Todos os Estados estão passando por 
essa situação. A violência acontece porque não há mais 
nada a temer. As autoridades, principalmente, deveriam 
dar o exemplo. Hoje tudo passa pela impunidade.

A grande bandeira que temos de levantar nes-
te País é a da impunidade. Tudo é permitido a certas 
pessoas, mas nada é permitido a outras, é isso que 
acontece muito. Devemos começar a cortar a própria 
carne, punir Parlamentares que tenham envolvimento 
com qualquer tipo de crime; punir policial, qualquer que 
seja ele. Precisamos acabar com o corporativismo; pre-
cisamos acabar com o bode expiatório. Muitas vezes 
a pessoa vai para a cadeia, assume o crime ou delito, 
porque a ameaçam ou prometem alguma coisa, e ela 
acaba assumindo o crime que não cometeu. Tudo isso 
passa pela impunidade.

Mas essa questão da criança e do adolescente, 
principalmente, é algo que nos deprime. Sabem o que 
é uma Comissão chegar a um Estado, ter conhecimen-
to que o Prefeito praticou inúmeros delitos, como o de 

violar a dignidade de várias meninas, e constatar que 
ele, além de não estar na cadeia, ainda se elegeu ou 
se reelegeu – não sei ao certo – Prefeito? Isso real-
mente é lamentável. O que esperamos, então, dessa 
situação?

É preciso que nos unamos e que, de uma vez por 
todas, trabalhemos a questão da impunidade no nosso 
País. É muito fácil falar quando a violência ocorre com 
o filho do outro, com o parente do outro, mas somente 
quando chega a minha vez é que sei o quanto é difícil. 
A impunidade está levando a isso.

Deputada Iriny Lopes, eu, que tenho 3 filhos e 
moro no Rio de Janeiro, vivo insegura, porque por mais 
que digamos que a Baixada Fluminense é tranqüila 
– e realmente é tranqüila, essa violência que ocorreu 
não foi com a população em si, mas com a polícia –, 
mesmo assim, quando toca um telefone na madruga-
da, logo penso: será que aconteceu alguma coisa com 
o meu filho, com o meu parente?

Precisamos pensar seriamente nisso. Não deve-
mos ficar apenas discutindo direitos humanos, afinal é 
muito fácil discutir e ir embora, quando tudo continua 
do mesmo jeito. Temos de nos unir e começar um tra-
balho sério, em âmbitos municipal, estadual e federal 
contra a impunidade no nosso País.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada, Sra. Presidenta. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Neste momento, damos início aos debates para a 
identificação dos temas da agenda.

Informo que novas inscrições estão sendo aber-
tas.

Já estão inscritos na lista anterior, da parte da 
manhã, a Sra. Íris Tavares, o Sr. Walmir Mota e o Depu-
tado Ítalo. Solicito à assessoria que colha os nomes 
das pessoas que estão no plenário, dos Estados do 
Paraná e do Amazonas.

Inicialmente, ouviremos o Sr. Walmir Mota, a quem 
passamos a palavra.

O SR. WALMIR MOTA – Boa tarde, Deputada 
Iriny Lopes.

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, senho-
ras e senhores, devo dizer da alegria de ter recebido, 
lá na Assembléia Legislativa da Bahia, o convite para 
participar deste encontro. Dele participo sonhando que, 
de fato, sairemos daqui ligados a uma rede, sugerida 
por muitos, na qual possamos trocar experiências en-
tre o que cada um vive em seus Estados.

Confesso que fiquei bastante impressionado com 
os depoimentos da parte da manhã, mas me senti 
como se estivesse vendo, através do espelho, o meu 
Estado, a Bahia.
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Estou Presidente da Comissão de Direitos Hu-
manos da Assembléia Legislativa da Bahia há apro-
ximadamente 2 meses, na difícil tarefa de substituir 
o Deputado Yulo Oiticica, que estava à frente da Co-
missão. Eu era membro titular, hoje estou com esse 
encargo tremendo, difícil, porque se trata de Assem-
bléia Legislativa que não entendeu a importância da 
Comissão de Direitos Humanos.

Só para que tenham maior noção, o Líder do 
Governo na Casa chega a orientar os membros da 
Comissão, ligados ao Governo, a não participarem 
das reuniões, a fim de que não dêem quorum na Co-
missão de Direitos Humanos, quando o assunto for 
polêmico, na tentativa de inviabilizar nosso trabalho. 
Foi uma luta travada pelo Deputado Yulo Oiticica, que 
hoje sofre isso na pele.

O Estado da Bahia é campeão em muitas coisas 
e tem sido campeão no que diz respeito ao crime or-
ganizado e aos grupos de extermínio. Graças a Deus, 
hoje o Governo começa a reconhecer que existe grupo 
de extermínio dentro do nosso Estado. Se não me en-
gano, até o ano passado não reconhecia, isso não era 
falado de maneira aberta. Hoje, já se fala de maneira 
aberta que existem grupos de extermínio na região 
metropolitana, especificamente na minha cidade, Feira 
de Santana. A cada dia mais pessoas estão morren-
do, e as características das vítimas – o Deputado Yulo 
Oiticica já as declarou aqui – são as mesmas: pobres, 
negras, na faixa etária de 16 a 24 anos, a maioria de-
las mora na periferia.

Trata-se de verdadeira execução. Infelizmente, não 
percebemos a política de segurança pública que se faz, 
de fato, naquele Estado. Propusemos ao Secretário de 
Segurança que vá à Assembléia Legislativa, na Comis-
são de Direitos Humanos, para nos explicar a política 
pública de segurança para o nosso Estado, uma vez 
que não temos muita clareza a respeito dela. À medida 
que os crimes ocorrem, não vemos, de forma clara, as 
ações da polícia, da Justiça no nosso Estado.

Quanto ao crime organizado, os senhores todos 
devem ter acompanhado o caso Ravengar , conheci-
do em âmbito nacional. Ravengar, o maior traficante 
do nosso Estado, tem uma quadrilha composta por 22 
pessoas, dentre as quais 7 policiais a ela ligados.

Criou-se força-tarefa para prender Ravengar e a 
sua quadrilha. O processo foi distribuído a um juiz, que 
exerce o cargo há muitos anos, para que expedisse 
mandado de prisão contra Ravengar e sua quadrilha, 
porém ele não apreciou a matéria que fundamentava 
o pedido de prisão. Ravengar e toda a quadrilha foram 
soltos e juraram de morte todos aqueles que fazem 
parte da força-tarefa do nosso Estado. Enfim, toda a 
quadrilha está em liberdade. As provas materiais exis-

tem, está nas mãos da polícia, do Ministério Público, 
mas infelizmente nada se faz.

Concordo com a Deputada Almerinda de Carva-
lho quando diz que o grande problema do nosso País 
é a impunidade. Quando os crimes acontecem, dos 
menores aos maiores, e não se vê nada de concreto, 
a Justiça agindo, principalmente em relação a pessoas 
ligadas ao Poder, que deveriam realmente contribuir 
para a paz e o respeito aos direitos humanos, mas 
violam a lei, isso é como o anúncio para que todos 
cometam crime, porque nada vai acontecer.

Ainda há pouco encontrei um grupo de pessoas 
da minha região, de Santa Bárbara, que reclamou da 
situação em que se encontra a cadeia, de extrema 
precariedade. Graças a Deus, aprovamos na Comis-
são as visitas aos presídios, cadeias e complexos. É a 
caravana da Comissão de Direitos Humanos indo em 
direção aos lugares onde irmãos nossos estão privados 
de liberdade por conta de algum delito, algum crime 
– às vezes até não.

Vamos a esses lugares levar não só nossa solida-
riedade, mas também mostrar que existe uma Comis-
são, uma Assembléia Legislativa preocupada com os 
direitos humanos. Não é possível que por ter cometido 
um crime o indivíduo tenha de pagar, além da priva-
ção de liberdade, com falta de saúde, torturas, fome. 
Sabemos muito bem como funciona tudo isso.

Infelizmente, estamos em um Estado que procu-
ra esconder, a palavra exata é esconder, os fatos que 
acontecem no dia-a-dia. Se denunciamos crimes e vio-
lências na tribuna da Assembléia, sempre tem alguém 
do Governo do Estado defendendo o contrário, dizendo 
que a segurança e os direitos humanos no Estado da 
Bahia não têm nenhum problema, enquanto no dia-a-
dia recebemos em nossa Casa – acho que essa é ex-
periência de todos e de todas – centenas e centenas 
de pessoas que têm seus direitos violados.

Aí corremos atrás, vamos atrás da Justiça, de 
juízes, do Ministério Público, de secretários, mas, in-
felizmente, como disse o Deputado Yulo, a maioria da 
nossa população é negra e pobre. E sabemos bem há 
quanto tempo o Estado da Bahia vem sendo governa-
do por mãos de ferro.

As mudanças vêm chegando e já conseguimos 
vislumbrar novos tempos. Conseguimos eleger pesso-
as com novas cabeças, voltadas para a democracia, 
para a escuta do anseio do povo, mas percebemos 
ainda que a Bahia, além de querer esconder os fatos, 
a violência, a miséria, a fome, o analfabetismo, o tra-
balho infantil e tantos outros abusos contra os direitos 
humanos, continua ainda, infelizmente – e se Deus 
quiser será por pouco tempo porque a política vem 
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mudando, a conscientização vem chegando – a ser 
governada por mãos de ferro.

É muito bom estar aqui e encontrar companhei-
ros. Confesso que é extremamente desanimador, às 
vezes desmotivador, estar dentro de uma Casa, como 
é a nossa Assembléia Legislativa, que não tem o cos-
tume de aprovar projetos dos Srs. Deputados.

Para que tenham idéia do estado em que esta-
mos vivendo, este é o meu terceiro ano na Assembléia 
Legislativa e não é prática, não é do dia-a-dia, a apro-
vação de projetos de Deputados. Aquela Casa é apên-
dice do Poder Executivo e lá só se aprovam projetos do 
Executivo. Às vezes, acontece de se fazer acordos e, a 
partir daí, aprovam-se os projetos por unanimidade na 
Casa. Mas quando chegam ao Executivo, o Governo 
barra todos. E os Deputados que votaram a favor se 
inclinam, se ajoelham diante do desejo do Governo do 
Estado, e os projetos são vetados. Infelizmente, é a 
nossa realidade, mas viemos para a luta. Com tantos 
companheiros e com essa rede tão sonhada, encon-
tramos forças para continuar avançando.

Obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

Obrigada, Walmir .
Ouviremos a Deputada Íris Tavares, Presidenta 

da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 
Assembléia Legislativa do Ceará.

A SRA. ÍRIS TAVARES - Parabenizo a compa-
nheira Iriny pelo trabalho que desenvolve na Presidên-
cia da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 
Câmara dos Deputados e saúdo toda a Mesa.

Externamos nossa alegria pela compreensão de 
entender que discutir uma rede que possa unificar os 
debates em torno dos direitos humanos é extremamen-
te importante. Às vezes, temos a impressão de que 
estamos lutando isoladamente e o trato das questões 
relacionadas à violação de direitos mexe com deter-
minados setores da sociedade que, muitas vezes, não 
costumam perdoar. Vejo  que a criação dessa rede nos 
traz a sensação de amparo, ou seja, de que não estou 
sozinha; existe uma rede nacional onde podemos expor 
questões que muitas vezes requerem determinada sen-
sibilidade e cuidado na forma de encaminhar – expor-
mos menos, às vezes, quem está sendo violado, para 
que também não seja vítima fatal dessas dificuldades 
todas. Para nós, isso é um grande desafio. 

Assumi a Comissão de Direitos Humanos da As-
sembléia Legislativa do Estado do Ceará há cerca de 
2 meses. Essa Comissão foi implantada na década de 
80. O grande baluarte desse trabalho na área de direi-
tos humanos no Ceará foi o nosso companheiro Mário 
Mamede – entendam o desafio que nos foi apresen-
tado. Logo depois de Mário Mamede veio o Deputado 

João Alfredo, uma das pessoas que esteve à frente 
dessa Comissão. Mais recentemente, veio a nossa 
companheira Deputada Luizianne Lins, uma mulher de 
luta, nacionalmente reconhecida por sua coragem de 
defender os direitos das pessoas. Hoje ela é Prefeita de 
Fortaleza. Imaginem a minha preocupação, porque vou 
ter de dar conta de fazer um trabalho à altura.

Na Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 
Legislativa do Ceará, temos discutido temas diretamente 
relacionados ao contexto da violência contra as mulheres. 
Tanto é que, desde 2003, estabelecemos um pequeno 
grupo para acompanhar melhor os crimes que vêm sendo 
praticados naquele Estado, dos quais a principal vítima 
tem sido a mulher, principalmente na região em que a 
presença das oligarquias ainda é muito forte. Em cerca 
de 5 anos, mais de 40 mulheres foram assassinadas de 
forma brutal. Com a atenção que a Secretaria de Justi-
ça e a Comissão Especial de Direitos Humanos deram 
a esse nosso problema, vimos que havia uma conexão 
com o crime organizado na região. É uma temática cru-
cial, pois sabemos a importância de fortalecer cada vez 
mais essa relação.

Não faz nem 30 dias, foi instalada a CPI da Explo-
ração Sexual de Crianças e Adolescentes, já tendo sido 
realizadas duas reuniões. O Ceará tem dado, infelizmen-
te, uma grande contribuição, em face do modelo de de-
senvolvimento adotado por Tasso Jereissati nos últimos 
16 anos e que se vem aprofundando com o Governo 
do Sr. Lúcio Alcântara: o turismo predatório. O turista 
vem para o litoral e a Capital cearenses não só para se 
deliciar com as paisagens e as belezas do Ceará, mas 
também para usar as nossas meninas, nossas crianças 
e adolescentes. 

Cheguei aqui quase ao final da exposição da Depu-
tada Almerinda, que falava sobre a questão relacionada 
à CPI da Exploração Sexual de Crianças e Adolescen-
tes.

Outro tema que temos aprofundado nos últimos 
meses é o indígena. O Ceará é um dos Estados em que 
a presença indígena foi muito forte na colonização e que 
mais sofreu com a dizimação do seu povo. Temos presente 
lá permanentemente o conflito pelas terras indígenas.

Quanto à segurança pública, temos o desprazer 
de informar que o nosso problema piorou mais ainda, 
porque assumiu o comando da Polícia Militar do Ceará 
exatamente o Coronel Deladier Feitosa, conhecido como 
carrasco, repressor, aquele que não mede esforços para 
impor a ordem, como costuma ser dito. Lamentamos muito 
porque tanto a Secretaria de Justiça quanto a Comissão 
Especial vêm acompanhando esse problema sério rela-
cionado à segurança pública do Ceará, com omissão e 
cumplicidade de pessoas do Governo que  não têm tido 
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coragem de tomar iniciativas fortes no sentido de mino-
rar a grave situação que vimos passando lá

Obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Obrigada, Deputada Íris Tavares. (Palmas.)
Agora vamos ouvir o Deputado Ítalo Cardoso, 

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da As-
sembléia Legislativa do Estado de São Paulo.

O SR. ÍTALO CARDOSO - Boa tarde, Deputada 
Iriny Lopes, na pessoa de quem saúdo todos os Par-
lamentares presentes. 

Quero falar da importância desse encontro e da 
expectativa em torno dos temas apresentados para 
serem discutidos. 

Venho da Câmara Municipal de São Paulo, onde 
tive a experiência de presidir a Comissão de Direitos 
Humanos por alguns anos. Há um mês assumi a Pre-
sidência da Comissão de Direitos Humanos da As-
sembléia Legislativa, numa tarefa difícil de substituir 
o Deputado Renato Simões, que há vários anos vem 
desenvolvendo um brilhante trabalho à frente desta 
Comissão – e esse é um dos problemas que estou 
enxergando. 

O que se percebe, até agora, é que não há muita 
diferença entre os depoimentos das Câmaras Munici-
pais e os depoimentos das Assembléias Legislativas. 
O primeiro problema que enfrentamos não está na 
sociedade; é um problema interno. Nenhum partido, 
sem exceção, tem o debate sobre direitos humanos 
como prioridade. O que existe são movimentos de 
Parlamentares ligados a direitos humanos, que por 
iniciativa pessoal rompem barreiras e acabam impon-
do a discussão. Mas não se trata de uma discussão 
prioritária dentro dos partidos. 

Temos de nos posicionar dentro das Casas Legis-
lativas. Como já foi dito, às vezes as bancadas, mes-
mo as progressistas, silenciam – silêncio covarde –, 
não assumem posicionamentos. Isto porque adotam o 
conceito de que o debate sobre direitos humanos vai 
até onde alcança a caridade. Quando se adentra o 
ponto crucial, quando se toca na questão ideológica, 
quando se mexe com divisão de poder, por mínimo 
que seja, enfrentam-se barreiras e preconceitos de 
toda ordem.

Para conseguirmos chegar aonde pensamos te-
mos de nos voltar um pouco para dentro de nós. 

Em que Casa Legislativa houve disputa pela Pre-
sidência da Comissão de Direitos Humanos? Em que 
Casa Legislativa essa Comissão teve a mesma priori-
dade que a Comissão de Finanças, a de Justiça, a de 
Meio Ambiente e a de Administração Pública? Digam-
me. Ela não entra no bloco das discussões, geralmente 
serve para agraciar algum Parlamentar ou bancada que 

não foi contemplado na divisão maior do bolo. Esse é 
um problema que se vive em São Paulo, em Xapuri, 
em Vitória, no Rio de Janeiro, em todo o canto. 

Infelizmente, a Comissão de Direitos Humanos 
ainda é voltada para a discussão de assuntos temáti-
cos. Ela não oferece parecer sobre projetos de lei.

Poucos dias, em São Paulo, deparamo-nos com 
o projeto de um Deputado Estadual que queria que o 
Governador separasse uma quantia em dinheiro para 
que os homossexuais que resolvessem voltar a ser 
normais pudessem fazer tratamento, e para isso ele 
daria dinheiro. A Comissão de Direitos Humanos nem 
sequer pôde entrar no mérito do projeto. É evidente que 
fizemos barulho, que fizemos um debate, e o Deputado 
não compareceu. 

Acho que esse é um problema que temos de re-
solver internamente, até porque, na grande maioria das 
vezes, os Parlamentares que atuam na área de direi-
tos humanos ficam isolados dentro de suas Casas de 
Leis. Isolados porque não têm dotação orçamentária. 
No gabinete desses Parlamentares é aquela procissão. 
Todos que chegam a uma Assembléia Legislativa ou 
Câmara Municipal ouvem dizer que direitos humanos 
é com o Deputado ou Vereador Fulano de Tal. Desde 
passagem para voltar para casa a pagamento de fiança 
para tirar alguém da cadeia. É uma dor de cabeça!

Repito: acho que temos de fazer esse debate. Se 
não houver idéia de solidariedade inclusive entre nós 
será muito difícil atuarmos.

Há poucos dias, em São Paulo – que maravilha 
falar em São Paulo! –, tivemos de pedir socorro à Co-
missão de Direitos Humanos da Câmara dos Depu-
tados, porque não conseguíamos instalar uma CPI 
para discutir os problemas da Febem. Tivemos de re-
ceber uma Comissão de Deputados Federais, porque 
a maioria é tão dura, que não permite o debate sobre 
a Febem. Não conseguimos estabelecer o debate no 
âmbito de uma CPI.

Deputada, estou tentando apontar alguns dos 
temas sobre os quais deveríamos nos debruçar.

Com certeza, essa rede vai dar minimamente a 
garantia de que precisamos. Um banco de dados bem 
elaborado, que contenha propostas e projetos de lei de 
todo o País, no âmbito da Comissão de Direitos Hu-
manos, é fundamental. É importante que Executivo e 
Legislativo tenham um site a que todos os Vereadores 
possam recorrer, a fim de saber o que aconteceu em 
cada Estado, em cada cidade; um site em que pos-
sam inclusive divulgar as lutas e as dificuldades que 
estão tendo.

Em São Paulo, agora, estamos tentando dar prio-
ridade a duas questões básicas, e uma delas diz res-
peito à Febem. Acreditamos que não só o Estatuto da 
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Criança e do Adolescente é problema em São Paulo. 
Até hoje não temos implementada uma Defensoria Pú-
blica no Estado, o que é uma vergonha, sob todos os 
aspectos. Permitam-me citar, por exemplo, um convênio 
realizado entre a OAB e outras entidades. Esse convênio 
consome dos cofres públicos 154 milhões por mês. Como 
não temos Defensoria Pública, a PAJ faz atendimentos no 
Estado. Existem apenas 346 Defensores na PAJ, e são 43 
mil os advogados ligados à OAB. Todos eles fazem esse 
atendimento no Estado. Mas há um detalhe: enquanto os 
346 Procuradores da PAJ atenderam, ano passado, 616 
mil pessoas, a um custo de 97 reais por pessoa, os 43 
mil profissionais atenderam 647 mil, a um custo de 238 
reais por pessoa – problema de cadeia, além de tudo! 
Vejam quanto se gasta por não ter Defensoria Pública 
implantada em uma cidade como São Paulo. Um Estado 
que tem 225 Comarcas, 95 Fóruns Distritais e Regionais, 
1.310 Varas Judiciais e Juizados Especiais, 1.592 Juízes 
e Desembargadores, 1.700 Promotores, não tem um 
Defensor Público. É duro falar em avanço se existe um 
retrocesso desses.

Portanto, estabelecer essa rede é uma iniciativa 
muito importante. Ela vai dar aos Parlamentares estru-
tura, vai ser um porto seguro, porque haverá o mínimo 
de segurança para que possamos fazer denúncias e sair 
desse isolamento em que nos encontramos dentro das 
nossas próprias Casas de Leis. E não estou falando em 
sociedade, em enfrentamento de grupos organizados, 
violência policial, prostituição, narcotráfico. 

Era isso o que tinha a dizer. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Obrigada, Ítalo.
O Deputado Leonardo Mattos, do PV de Minas 

Gerais, está chegando aqui. S.Exa. é membro da nossa 
Comissão.

Cidinha é a próxima inscrita. Depois o José Ricardo, 
Vereador de Manaus.

A SRA. CIDINHA SIQUEIRA - Gostaria de cum-
primentar a Mesa, todos os Deputados e Deputadas, e 
parabenizá-los por esse evento de grande relevância. 
Acredito que daqui vão sair muitas propostas, para que 
possamos atuar com mais eficiência em nossas bases.

Gostaria de dar respaldo às palavras de Mauro 
Rubens, porque juntos vivenciamos, no Parque Oeste 
Industrial, aquele momento de violação aos direitos hu-
manos, e foi drástico mesmo. 

Espero que vocês nos ajudem, solicitando a fede-
ralização, para que vejamos a justiça real.

Parabéns pelo evento. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Vereador José Ricardo.
O SR. JOSÉ RICARDO - Boa tarde a todos. Que-

ro parabenizar pela organização desse evento a Depu-

tada Iriny Lopes, Presidenta da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos Deputados, e todos que 
estão na Mesa.

Sou Vereador do Partido dos Trabalhadores em 
Manaus. Assim como a Vereadora Maria Ângela, de 
Londrina, estou no meu primeiro mandato – escutei 
suas palavras pela manhã com atenção –, e tenho 
expectativa de poder contribuir, nessa discussão, com 
ações concretas na defesa dos direitos humanos. Sem-
pre participei de movimentos sociais promovidos pela 
Igreja Católica. 

Várias considerações feitas sobre a realidade do 
Amazonas são semelhantes às de outras localidades. 
O sistema penitenciário, a situação da polícia, a violên-
cia, os desmandos, inclusive públicos, são realmente 
semelhantes, portanto, os desafios são semelhantes. 
No caso da violação aos direitos humanos, ela ocorre 
inclusive com a anuência de alguns governos.

Em 22 anos de sucessivos governos, nunca con-
sultaram a sociedade. Por isso o quadro que vemos 
hoje.

No Estado do Amazonas, a violência também 
acontece no campo: grilagem de terras, violência con-
tra os povos indígenas, expulsão dos ribeirinhos em 
várias áreas, a violência contra os ribeirinhos.

Hoje pela manhã, encaminhamos ao Ministro 
denúncia de fato ocorrido na cidade de Coari seme-
lhante ao de Goiânia, embora em proporção menor: 
violência, tortura, prisões, destruição, tristeza. Embora 
não houvesse informação oficial de mortes, várias pes-
soas falaram a respeito disso, como se vê no material 
entregue, que possibilitará haja apuração.

O narcotráfico na fronteira representa, igualmente, 
grande preocupação. Da mesma forma, a exploração 
sexual de crianças. Tanto é que a CPI esteve em Ma-
naus. O Vice-Governador do Estado havia sido citado 
como possível pessoa envolvida, mas aqui em Brasí-
lia, por influências políticas, seu nome foi retirado do 
relatório final.

É realmente importante que haja uma agenda 
comum e que possamos, com a rede, ampliar a dis-
cussão e fortalecer as ações.

O representante de São Paulo falou sobre as di-
ficuldades de seu Estado em virtude da falta de vonta-
de política e de estrutura para quem está trabalhando. 
Como superar esse desafio e ter condições de trabalhar 
em defesa dos direitos humanos?

Eram essas as minhas palavras. Agradeço à Pre-
sidenta a oportunidade. 

Eu quero estar inserido nesse debate. Obrigado. 
(Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Obrigada.



Outubro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 46511 

O próximo inscrito é Ságuas Moraes, Deputado 
Estadual pelo Mato Grosso.

O SR. SÁGUAS MORAES - Sou Deputado Es-
tadual pelo Partido dos Trabalhadores de Mato Gros-
so e sou Vice-Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos. Também fui Prefeito, por 2 vezes, de uma 
cidade do interior do Estado com aproximadamente 
40 mil habitantes.

Quando vi o companheiro Deputado Mauro Ru-
bens mostrar esse caso de Goiânia, fiquei surpreso, 
porque eu não tinha conhecimento desse fato ainda. 
Quando ocorreu, eu estava naquela caravana do Mato 
Grosso que percorreu Bolívia, Peru e Chile.

Quando fazemos análise de caso como esse, 
pensamos: um governante, em sã consciência, não vai 
tomar uma atitude dessas. Pensa-se até na insanidade 
das pessoas em tomarem atitude tão violenta como 
aquela, porque, além de tirar as pessoas à força, à bala 
mesmo, também derrubou as casas. Acho complicado 
derrubar uma casa, colocar fogo, ou coisa que o valha. 
Mas fica claro o perfil ideológico do Governador. Aí, 
vê-se que o Judiciário também tem perfil ideológico da 
classe dominante, que vem dominando este País há 
muitos anos. No Ministério Público, com quem temos 
relação mais estreita, percebemos que também houve 
ação determinada. Então ficamos estarrecidos ao saber 
que o Governador, por questão ideológica, o Judiciário 
e o Ministério Público, numa ação conjunta, tiveram a 
coragem de agir daquela forma em Goiânia.

Assim, começamos a perceber que o ser humano 
é capaz de praticar qualquer tipo de violência. Isso nos 
deixa muito preocupados, porque estamos em pleno 
século XXI e vemos chacinas, como aquela que acon-
teceu no Rio de Janeiro, já pela segunda vez, e como 
a que ocorreu também em Cuiabá. E questionamos: 
mas lá foram pessoas que, por conta própria, ou por 
formação de grupo, resolveram agir daquela forma. 
Agora, quando uma instituição ou alguém eleito pelo 
voto direto, pelo sistema democrático, toma uma atitu-
de como esta, ficamos cada vez mais preocupados e 
sentimos a obrigação de formar uma rede mesmo de 
Parlamentares para fortalecer as Comissões de Direitos 
Humanos nas Assembléias, nas Câmaras de Vereado-
res, fortalecer as entidades de Direitos Humanos, que 
sofreram certo refluxo por falta de recursos para traba-
lhar, e também garantir que os Conselhos de Direitos 
Humanos possam funcionar nos Estados.

No Estado do Mato Grosso, existe o problema do 
abuso sexual – e a Deputada esteve lá. Mas o principal 
caso de violação dos direitos humanos diz respeito à 
política fundiária. Por exemplo, a situação dos quilom-
bolas está pendente desde sempre.

Na semana passada, foi dada reintegração de 
posse da sede de uma fazenda, na área dos quilombo-
las. A propriedade possui 3 mil hectares, mas o pessoal 
estava ocupando a sede da fazenda. O mesmo Juiz 
que deu o direito da área para os quilombolas também 
os retirou, porque o processo está sub judice.

Ao conversar com esse Juiz Federal, cheguei 
à conclusão de que a situação dos quilombolas de-
pende de decisão política. A área já foi e o Gover-
no terá de fazer a perícia – o Judiciário certamente 
fará a perícia logo – para definir o valor e resolver 
o problema. Do contrário, essa pendência vai con-
tinuar por muito tempo. Eles trancaram a rodovia 
por todo o dia. Ainda bem que a Polícia Estadual 
os apoiou. A situação é muito preocupante. 

No Governo Lula foi dada especial atenção aos 
direitos humanos, com a criação da Secretaria Espe-
cial de Direitos Humanos, e à igualdade racial. Mas, 
mesmo assim, sabemos que apenas as leis por si só 
não funcionam, tem de haver mobilização. Nós, que 
temos mandato, devemos estar ao lado dessas entida-
des, da população, e dar seqüência às nossas ações. 
Por exemplo, realizamos audiências nas Assembléias 
ou nas Câmaras de Vereadores e, muitas vezes, não 
damos seqüência às nossas deliberações. Devemos 
buscar mecanismos para viabilizar essas políticas re-
conhecidas pelos Governos Federal e Estadual. 

O trabalho escravo no Estado, por se tratar de 
situação degradante, é preocupante. A DRT está atu-
ando e levantando algumas questões. Temos proble-
mas sérios relacionados à questão indígena, como 
a mortalidade infantil e a política fundiária. Devemos 
buscar alternativas para a solução desses problemas. 
É necessário analisar a sustentabilidade, porque eles 
estão extremamente vulneráveis. Temos dificuldades 
judiciais em relação à reforma agrária, visto que alguns 
assentamentos já foram ocupados por fazendeiros e 
posseiros – expulsos, tempos atrás, quando ocorreram 
casos de malária no assentamento – há mais de 1 ano. 
Só será possível retirar esse pessoal e reintegrá-los 
por meio de ação judicial. Convém lembrar que, nesse 
caso, a ação também não tramita como deveria. 

Vale ressaltar que, como disse o próprio Minis-
tro Nilmário Miranda, temos garantias previstas na lei, 
como as que buscam assegurar o pleno exercício da 
cidadania. Temos feito vários diagnósticos, e nossas 
ações têm sido pontuais. É preciso trabalhar para for-
talecer essa rede e fazer com que ela seja ativa, a fim 
de que, de fato, possamos fazer um trabalho preven-
tivo e punir aqueles que violam os direitos da pessoa 
humana. Essas iniciativas poderão se concretizar se 
estivermos mobilizados, fortalecermos as Comissões, 
estimularmos a criação de Comissões nas Câmaras 
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de Vereadores e viabilizarmos o funcionamento do 
Conselho – parece-me que ele funciona na Bahia, e o 
seu Presidente está presente aqui. Estamos cansados 
de saber que as leis, por si só, não funcionam. Portan-
to, precisamos estar mobilizados para assegurar que os 
direitos humanos não sejam mais violados, como vem 
ocorrendo em pleno século XXI.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Obrigada, Deputado Saguás. 
Há pelo menos sete inscritos na lista. Solicito às 

pessoas que desejam se inscrever que o façam após a 
exposição do Vereador Jorge Maia. Peço a todos que se 
atenham aos 5 minutos e se restrinjam ao tema que nos 
propusemos a debater. Estão inscritos o Vereador Jorge 
Maia, de Manaus, e o Deputado José Scarpelini, Presi-
dente da Comissão de Direitos Humanos do Paraná.

Com a palavra o Vereador Jorge Maia.
O SR. JORGE MAIA – Sra. Presidenta, Deputada 

Iriny Lopes, Deputada Almeida de Carvalho, que fez 
brilhante exposição, colegas Deputados Federais e Es-
taduais, Vereadores, demais membros da Mesa, neste 
momento, vou abordar alguns assuntos relativos à crian-
ça e ao adolescente. 

Hoje, o problema que afeta a criança e o adolescente 
começa no seio da própria família. Quando os pais não 
educam seus filhos, a tendência dessas crianças e ado-
lescentes é sofrerem na infância e também na juventude. 
Por que digo isso? Porque os pais são responsáveis pelo 
bem-estar social da sua família, principalmente dos seus 
filhos. Os pais, por mais humildes que sejam, têm para 
dar aos filhos o maior e o melhor presente: o carinho, o 
afeto, a dedicação.

Os maus-tratos com a criança começam dentro de 
casa. Quantas vezes tenho sido convidado para conversar 
com várias famílias, cujos pais espancam as crianças, os 
adolescentes, os jovens. Muitas vezes temos procurado 
os familiares para entrar em um acordo e, através do di-
álogo, conseguimos resolver o problema.

Quero falar de outro assunto que com certeza afe-
ta muito a sociedade, ainda não citado aqui: as drogas. 
Hoje, as drogas estão em todas as esquinas. Já que 
somos os responsáveis pelo bem-estar social da popu-
lação, teremos também de lutar pela proibição do uso 
de drogas no País. Temos percebido que essa é a maior 
preocupação dos pais. 

A educação familiar é muito importante. Em Ma-
naus, discutimos como resolver o problema dos maus-
tratos, da violação dos direitos, seja da criança, seja dos 
jovens. Às vezes, conversamos com um ou outro colega, 
e não chegamos a nenhuma conclusão. Gostaria, Sra. 
Presidenta, que hoje ou amanhã saíssemos daqui com 
pelo menos uma alternativa para a solução desse proble-

ma. Como entrar na luta de combate às drogas? Como 
sensibilizar os governantes que não têm o menor in-
teresse no assunto?

No Rio de Janeiro, como já foi dito, devido à dis-
puta dos pontos de drogas, foram ceifadas a vida de 
mais de 18 pessoas inocentes. Isso tem acontecido em 
todas as capitais brasileiras. Contudo, os governantes, 
via de regra, não se interessam pelo problema. 

Parece que V.Exa. está um pouco chateada comi-
go. Não tem problema, não. Entrego a Deus. (Risos.)

Sra. Presidenta, encerro minhas palavras dizendo 
que, se nos apegássemos a Deus, os demais proble-
mas, como violência, desigualdade social, má distribui-
ção de renda que tanto afetam a sociedade, estariam 
resolvidos. Ele, sim, pode-se dizer, é um Governador, 
um Presidente, um Deputado, um Vereador que nunca 
vai trair a sociedade!

Agradeço mais uma vez a V.Exa. o convite. Os in-
tegrantes da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
Municipal de Manaus desejam continuar participando 
dos debates. Quero até pedir desculpas aos senhores, 
pois estou participando pela primeira vez de debate 
sobre esse assunto em Brasília. Gostaria de ter outras 
oportunidades como esta. Espero que representantes 
de vários Municípios pensem em alternativas para so-
lução dos problemas em pauta.

Sra. Presidenta, felizes aqueles que promovem 
a paz. 

Que Deus abençoe a todos nós. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Deputado José Scarpelini, cometi um equívoco, antes 
de V.Exa. concederei a palavra ao Natanael de Jesus, 
Deputado Estadual de Mato Grosso.

O SR. NATANAEL DE JESUS - Cumprimento a 
Sra. Deputada Iriny Lopes, bem como todos os mem-
bros da Mesa, amigos, participantes, Deputados, Vere-
adores, Prefeitos, enfim, todos aqueles que se preocu-
pam com essa matéria, que, aliás, deveria ser motivo 
de preocupação para toda a população.

Estive conversando com o Deputado Saguás e 
acredito que não adianta perdermos tempo queren-
do diagnosticar ou detectar quais são os problemas. 
Sabemos quais são. Em Mato Grosso, por exemplo, 
há problema com os índios, com as crianças, com a 
prostituição infantil, com o trabalho escravo; no Rio 
de Janeiro há problemas com tráfico de drogas, entre 
outros. Tudo isso já sabemos, o que precisamos saber 
é como resolver cada um deles.

Ficamos estarrecidos com as imagens exibidas 
pelo companheiro de Goiás. Quando ouvimos falar que 
foram mortas 40 pessoas, que atiraram em 40 pesso-
as, temos uma idéia, quando vemos um vídeo com as 
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imagens, temos outra idéia, e quando estamos vivendo 
aquela situação, a idéia é muito mais trágica.

Gostaria de ler um trecho da Constituição neste 
exemplar que nos foi doado agora:

“Título I 
Dos Princípios Fundamentais 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa 
e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacio-
nal; 

III - erradicar a pobreza e a marginali-
zação e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.”

Nossa Lei Maior, a Constituição Federal, não co-
bra nada, apenas objetiva. Há o interesse de chegar lá, 
mas vemos acontecer situações como essa em Goiás. 
Todos sabem que estamos promovendo a erradicação 
da pobreza, da miséria, da marginalidade, mas o que 
é feito para isso? Não há uma cobrança. 

Quando o direito humano passar a ser exercido 
de acordo com o Direito Penal, vamos ver pessoas 
como essas, mandantes como esses, irem para a ca-
deia. O direito humano foi criado para humanos e não 
para pessoas desumanas, como esses mandantes que 
ordenam matar, exterminar inocentes.

Quero deixar registrado o mandamento que diz 
que devemos amar ao próximo como a ti mesmo. O 
ser humano abandonou esse princípio bíblico. Meu 
amigo Vereador Jorge Maia, Jesus não era Verea-
dor nem Governador – não quero corrigi-lo – Ele era 
Rei dos reis. Por isso Ele é um mundo de sabedoria. 
Porque o homem deixou de amar a seu próximo, es-
tamos tentando constituir o direito humano, que é um 
direito natural.

Estou aqui para defender e me aliar ao Deputado 
Saguás Moraes. Quero dizer para vocês que podem 
estender essa rede parlamentar até o Mato Grosso. 
Aliás, rede não, malha fina, porque precisamos tirar 
de circulação aqueles que lutam contra os direitos 
humanos.

Que Deus abençoe a todos. 
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

As inscrições estão encerradas. Farei uma leitura geral 
dos nomes dos inscritos e em seguida concederei a 
palavra ao Deputado José Domingos Scarpelini, depois 
à Deputada Míriam Marrone, do Rio Grande do Sul; ao 

Walter Minari, do Comitê pela Ação de Cidadania, de 
Caldas Novas; à Deputada Brice Bragato; ao Deputado 
Roberto Leandro, da Assembléia Legislativa de Per-
nambuco; ao Deputado Pedro Teruel, do Mato Grosso 
do Sul; ao Vereador Anderson Saleme, de Divinópolis, 
Minas Gerais; ao Deputado Federal Leonardo Mattos, 
do PV de Minas Gerais; ao Deputado Mauro Rubem; à 
Deputada Malu Gouvêa, do Acre; ao Vereador Hermano 
Moraes, da Câmara Municipal de Natal; e, por último, ao 
Deputado Yulo Oiticica.

Com a palavra o Deputado José Scarpelini, da As-
sembléia Legislativa do Paraná.

O SR. JOSÉ DOMINGOS SCARPELINI - Deputada 
Iriny Lopes, Presidenta da Comissão de Direitos Humanos, 
membros da Mesa, Srs. Deputados, Srs. Vereadores, é 
muito importante este encontro. Espero que ele realmente 
venha a atender às necessidades de todo o Brasil.

Os problemas são os mesmos em praticamente 
todos os lugares, uns mais acentuados, outros menos, 
mas a situação é crítica. É lamentável que passados 16 
anos da promulgação da Constituição, a Constituição 
Cidadã, assim chamada pelo Dr. Ulysses Guimarães, 
ainda não tenhamos regulamentada a Defensoria Públi-
ca no Brasil. Não temos salvaguardada na Constituição, 
nenhuma outra regulamentação de responsabilidade do 
Estado para com os encarcerados no Brasil. Ficou para 
a Lei de Execuções Penais a tratativa, em que o Estado 
é responsabilizado, se for acionado pelo Ministério Pú-
blico, que também representa o Estado. Ficou uma coisa 
muito complicada e sem sentido.

Ouvi aqui o Deputado Estadual Walmir, da Bahia, 
dizer que está há 3 anos no trabalho legislativo. Estou no 
quinto mandato de Deputado Estadual, após um de Verea-
dor e um de Prefeito, além de ter sido Secretário Especial 
de Governo na gestão de Roberto Requião ainda em seu 
outro mandato. Eu tenho uma grande tristeza, vão passar 
os 3 anos, vão virar 30, o do Deputado Walmir.

Vim a Brasília em 1975 participar de encontros 
com Lysâneas Maciel e Airton Soares; fui a São Paulo 
encontrar-me com Dom Evaristo Arns para tratar de di-
reitos humanos, anistia e volta dos exilados. O Dr. Gree-
nhalgh era o advogado que estava trabalhando em cima 
da proposta de direitos humanos. 

Eu acredito uma coisa e vou dizer a V.Exa. agora. 
Em relação a direitos humanos do cidadão, de modo 
geral, estamos piores do que no tempo da ditadura. Na-
quele tempo havia o cerceamento de direitos políticos, 
mas havia também outra preocupação. Eu não sei se 
os problemas sociais eram muito menores do que hoje, 
então, a coisa não era tão afrontosa como é.

Ouvi o Governador do qual fui Secretário – e en-
treguei a S.Exa. o jornal, em Londrina – dizer: Deputado 
Scarpelini, leve para casa o preso de quem o senhor 
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tem pena. Ora, isso não é proposta de um Governador 
que se diz libertário, progressista e que quer se colocar 
na Esquerda para ser candidato a Vice-Presidente de 
não sei quem.

Em uma solenidade no Palácio Iguaçu – e V.Exa. 
tem o jornal –, o Governador disse, taxativamente, 
que estava preocupado com as pessoas que tinham 
morrido pelas mãos dos bandidos que agora estavam 
sendo defendidos pelo Deputado Scarpelini. Disse que 
aqueles bandidos tinham de ficar presos, sim, mesmo 
que amontoados uns sobre os outros, e que se mor-
ressem não fariam falta à sociedade.

Quero apenas relatar aqui o que já passei a 
V.Exa.

Temos gente presa. Encontra-se presa em Pa-
ranaguá, há 6 meses, uma mulher pega furtando um 
tubo de Hipoglós de uma farmácia. Sua pena, se for 
condenada, vai dar menos do que já cumpriu. Há ou-
tra presa, grávida, presa há 90 dias por ter furtado um 
salame de um mercado.

Ouvimos falar que há no Brasil não sei quantas 
mil faculdades de Direito formando não sei quantos mil 
bacharéis, bacharéis depois reprovados na OAB. O fato 
é que se levam situações como essas à OAB, mas ela 
não encontra tempo ou vontade suficiente para fazer 
uma representação. Vejam o caso das cadeias públicas 
do Paraná. Não há uma só representação da Ordem 
dos Advogados do Brasil, em nenhuma comarca, pe-
dindo ação dos Promotores Públicos, que constitucio-
nalmente eram obrigados a fiscalizar os presídios e as 
casas de detenção. Não há nos processos em Para-
naguá um só advogado de Defensoria Pública, um só 
convênio com faculdade ou universidade. O que está 
faltando é advogados, ação do Ministério Público e da 
Defensoria Pública.

Quero apresentar uma proposta que precisa ser 
feita. Está faltando exercício da cidadania. Nós, Parla-
mentares, muitas vezes deixamos de exercitar nosso 
mandato em sua plenitude por nos acomodarmos den-
tro de uma comissão e nos esquecermos de que há 
outros problemas. E, de fato, como disse o Vereador 
de São Paulo, ninguém quer entrar na Comissão de 
Direitos Humanos – na verdade, somos passageiros de 
segunda – porque é só problemas, bronca, encrenca 
em tudo que é lugar.

Comissão de Constituição e Justiça, todo mun-
do quer; Comissão de Finanças, todo mundo quer; de 
Obras, todo mundo quer; Orçamento, uma loucura. 
Comissão de Direitos Humanos, ninguém quer porque 
é só problema, e um em cima do outro. 

V.Exa., Deputada Iriny Lopes, por intermédio 
desta Comissão, e nós nos Estados, precisamos as-
sumir o papel de comunicar a todos os Promotores do 

interior e da Capital, às Secções da Ordem dos Ad-
vogados, cobrar da OAB nacional posições para com 
as questões fundamentais dos direitos humanos que 
estão sendo vilipendiados no País e sobre os quais 
ninguém se pronuncia. Parece que a Igreja Católica já 
cumpriu seu papel em relação a tudo. Não fala mais de 
encarcerados. As pastorais carcerárias existem em al-
guns lugares, em outros não. Não sei. Parece-me que 
o País dormiu em relação a certos assuntos. Não se 
regulamenta nada. 

A Defensoria Pública no Paraná tem 30 advogados 
em Curitiba, que cuidam de família, desquites, cobran-
ça de pensão alimentícia, porque isso dá participação 
nos honorários, uma vez que é arbitrado pela Justiça 
de Família. Fora isso não tem mais nada. Em nenhuma 
outra Comarca existe Defensoria Pública no Paraná. E 
percebo que esse fato se repete no Brasil inteiro. 

Precisamos começar a fazer algumas agitações e 
imputar responsabilidades. Um cidadão como o Gover-
nador do Paraná tem de ir à ONU, à OEA para explicar 
suas declarações. Ele põe 198 presos num espaço em 
que cabem apenas 20 e depois fala que quem reclamar 
disso deve levá-los para sua casa. 

Estou satisfeito. 
Obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Não quero ser indelicada com quem está com a pala-
vra, mas preciso garantir a todos os inscritos a mesma 
oportunidade. 

Eu estive no local, vi a situação e achei um absurdo 
o Governador dizer que tinha pena de gastar dinheiro 
com o sistema prisional. Segundo a declaração, S.Exa. 
ficava constrangido e tinha pena de gastar dinheiro 
público com o sistema prisional, quando o salário dos 
professores eram tão baixos. Compreendemos o quanto 
o Parlamentar fica estimulado a se expressar sobre o 
assunto, mas essa restrição do tempo tem por objetivo 
permitir que todos possam fazer uso da palavra. 

O SR. JORGE MAIA - Permita-me usar da pala-
vra, Sra. Presidenta?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JORGE MAIA - Seguindo o raciocínio do 
Deputado que acaba de usar a palavra e também da 
Deputada Federal Almerinda de Carvalho, tenho uma su-
gestão a fazer. Não sei se existe uma central em Brasília 
para que as Comissões Municipais e Estaduais enviem 
tudo o que considerarem que está errado no que diz 
respeito à violação dos direitos humanos, para que ao 
final tenhamos uma solução e possamos chegar a um 
denominador comum para resolver esse problema.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - Fi-
que tranqüilo, porque esse é o objetivo deste seminário. 
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Ao final, quando decidirmos o funcionamento, a rede, 
como vamos alimentar os dados e quais são os temas 
e a agenda, estará respondida a sua indagação.

Tem a palavra o Deputado Marrone, do Rio Gran-
de do Sul. (Pausa.)

Desculpe-me, porque aqui está no masculino.
A SRA. MIRIAM MARRONE - O meu marido é 

que era Deputado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - Eu 

estava olhando no plenário para vê-lo. Desculpe-me, 
mas consta da minha lista o nome no masculino.

A SRA. MIRIAM MARRONE - Não tenho precon-
ceito algum com orientação sexual, até porque estamos 
falando em direitos humanos.

Vou entrar um pouco numa questão mais pragmá-
tica, porque penso que temos de elaborar uma agenda 
conjuntural. Temos prazo, como é a questão do refe-
rendo e vamos deliberar ações para ontem. 

É preciso uma campanha junto com o Ministério, 
com a Comissão dos Direitos Humanos, com o Judi-
ciário. Essa é a pauta número 1, porque tem prazo e 
data. Precisamos de material para sairmos daqui com 
esta atividade conjunta: datas, ações conjuntas. Essa 
é uma pauta da conjuntura. Por exemplo, o Presidente 
da minha Comissão, Deputado Marcon, traz uma ques-
tão atual, que é conjuntural. Eu me refiro à questão de 
os exércitos intervirem em conflitos sociais. Vamos ter 
que olhar essa questão com muito cuidado. Essa tam-
bém é pauta pronta.

Há outra agenda que é estrutural, que é a do de-
ver e da função histórica das Comissões de Direitos 
Humanos. São as questões estruturantes: situação da 
segurança pública, capacitação, violência doméstica. Se 
eu tivesse que salientar algo, eu ressaltaria a violência 
doméstica. Oitenta por cento dos homicidas vêm de 
lares que sofrem violência doméstica. Quem trabalha 
nessa área sabe disso. Não vou entrar no mérito da 
questão, mas esse tema, para mim, é estruturante, 
pois dali sai toda a desagregação social da violência 
à criança e ao adolescente.

Temos de cuidar da agenda, duas questões, uma 
conjuntural e uma estruturante. Eu me atrevi a fazer 
uma proposta, porque eu sou muito prática. Estamos 
na tal da rede e acabamos não criando algo concreto 
que tenha uma disciplina. Temos de cumprir ações.

Saímos daqui, novamente – estou há 10 anos 
nesta luta – sem ter um cronograma a seguir.

O que é a estrutura da rede? Essa é uma pro-
posta bem incipiente. Está composta por este fórum 
nacional – Estados, Deputados Estaduais, Vereadores. 
Fórum regional, essa é uma novidade que conversei 
com as minhas parceiras Vereadoras de Santa Catarina 
e do Paraná, sobre trabalhar uma possibilidade mais 

concreta de unidade, de definir pautas conjuntas, fica 
mais próximo, operacionaliza melhor e fortalece. Fica-
mos muito só, apesar de no Rio Grande do Sul termos 
uma estrutura muito boa, pois na Assembléia há pes-
soal, verba. Não estamos como São Paulo, conforme 
relatou o Deputado. Fiquei preocupada com o fato de 
numa cidade como São Paulo não haver na comissão 
uma estrutura com pessoal.

O fórum regional trabalharia a questão dos Es-
tados, para poderem se reunir. Definiremos os prazos, 
mas teria de estar regimentalmente estabelecido. O 
fórum estadual, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o 
meu fórum, teria a responsabilidade de articular com 
os Municípios, com as Comissões de Direitos Huma-
nos, com os Vereadores. Como as Assembléias têm 
uma boa estrutura, estas teriam condições de traba-
lhar, acompanhar, readequar a pauta. Então, tem que 
haver uma certa estrutura para que não nos percamos. 
Reunir uma vez por ano, não dá mais. Isso não é rede, 
ficamos perdidos. Cada um fica cuidando do umbigo 
no Município e não há uma ação conjunta.

Nada funciona se não houver uma coordenação 
nacional, num período x, com troca. A coordenação 
nacional teria a responsabilidade de articular a co-
ordenação estadual. Tudo isso que se está definindo 
quanto à agenda, se não tiver essa estrutura, saímos 
daqui, voltamos no ano que vem e repetiremos tudo 
novamente e sem um resultado efetivo do que está 
avançando e do que tem de ser denunciado.

A missão é esta; não chamo de agenda, chamo 
de missão. Realmente essa é uma pauta que deve ter 
muita convicção, permanência e paciência para con-
tinuar essa luta.

Operacionalização
O fórum nacional se realizaria uma vez ao ano; 

o fórum regional, 2 vezes ao ano; o fórum estadual, 3 
vezes ao ano, de forma ordinária. Porém, cada Estado 
ou região se reúne conforme as necessidades. Uma 
ajuda mútua é necessária.

Tarefas 
Bem, nós vamos ter que ajudar a formar os con-

selhos municipais nas câmaras que não os têm.
Agenda histórica de direitos humanos
Faço um parêntese para dizer, Deputada, que 

gostei de ver a questão dos kits na pauta. Lá na Co-
missão estamos tentando trabalhar essa questão de kit 
também para capacitar os Vereadores e as Comissões. 
Eu, por exemplo, adoraria ter uma palestra da Rosiska, 
da Rose Marie Muraro – sou psicóloga e trabalho muito 
essa questão da mulher –, mas é óbvio que não tenho 
como pagar uma palestrante. Quem sabe, podería-
mos ter um DVD com palestrantes que pudessem dar 
depoimentos, assim teríamos instrumentos atrativos, 
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midiáticos, porque não dá mais para falar para a gente 
mesmo sem causar emoção, sem esse efeito atrativo 
do recurso midiático. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Ao final das exposições, vamos apresentar uma su-
gestão elaborada pela Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias. A contribuição da Deputada Míriam 
será somada a essa sugestão. Nossa preocupação ao 
montar a pauta dessa maneira era priorizar o debate 
político para identificação dos temas e para facilitar, 
porque podemos montar a estrutura, mas senão houver 
acordo sobre os temas, sairemos daqui com uma certa 
dificuldade. A sua contribuição é bem-vinda.

Concedo a palavra ao Sr. Walter Minari, que é do 
Comitê de Ação pela Cidadania de Caldas Novas. Em 
seguida, a Deputada Brice Bragato.

O SR. WALTER MINARI – Boa tarde a todos. 
Caldas Novas é um Município de 70 mil habitantes e 
tem todos os problemas que ouvi aqui, talvez por ser 
uma questão social. A expressão urbe et orbe significa 
dizer que um problema nacional também é localizado 
nos Municípios.

O Comitê de Ação pela Cidadania busca partici-
par dos conselhos de políticas públicas do Município 
e possui um dos 12 delegados para a construção do 
sistema nacional de direitos humanos. E nessa condi-
ção de participante, buscando construir uma sociedade 
melhor, objetiva também fazer com que o Conselho Mu-
nicipal dos Direitos Humanos sirva de referência para 
essa rede que precisamos fazer aqui, que tem que ser 
uma ferramenta útil, poderosa, para ajudar a resolver 
problemas como os de São Paulo, Manaus, Pará, en-
fim, problemas em geral. Todos esses problemas estão 
localizados também no nosso Município.

Portanto, o Comitê de Ação pela Cidadania – 
CACI, buscando criar o Conselho Municipal de Direitos 
Humanos, forçou que fosse elaborada na nossa cidade 
uma lei para excluí-lo de um outro conselho, o Conse-
lho Municipal de Saúde. Vamos continuar participando 
desse conselho, como cidadãos, a não ser que eles 
comecem a fazer as reuniões às escondidas.

Essa nossa rede deve prever também soluções. 
É claro que existe uma gama enorme de problemas, 
mas tem que existir solução. Quando vamos conversar 
com Vereadores, isoladamente todos são solidários, 
mas, em bloco, são surdos.

Era o que queria dizer. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Obrigada.
Com a palavra a Deputada Brice, em seguida, o 

Deputado Roberto Leandro.
A SRA. BRICE BRAGATO - É até difícil escolher 

uma agenda. Eu acompanho esse debate há mais ou 

menos 10 anos, e é tudo muito recorrente. A pauta é 
sempre a mesma. Vamos modernizando um pouco a 
temática, criando, recriando os programas, muda o Go-
verno – e ter um Nilmário na Secretaria é muito diferente 
– mas a pauta da luta, das denúncias, é permanente.

Eu estou aqui tentando escolher algumas idéias 
que me pareçam mais abrangentes. Por exemplo, com-
bate à violência, não o combate à violência doméstica, 
apenas, mas combate à violência como um eixo geral. 
Eu estou preocupada com a violência doméstica contra 
as mulheres, contra a criança e o adolescente, contra o 
jovem. A própria Secretaria de Direitos Humanos regis-
tra que 85% dos jovens, ao praticarem qualquer tipo de 
crime, estão sob efeito de algum entorpecente. E isso é 
sinal de que o tráfico é um elemento chave na questão 
da violência contra a juventude. E a colega aqui acres-
centa: “contra os idosos”, que eu havia esquecido, mas 
incorporo à minha fala. 

Então, um dos eixos é o combate à violência, tendo 
como corte o tráfico como um elemento.

O outro eixo – eu achei interessante a discussão 
que o Ministro Nilmário apresentou – é o da educação em 
direitos humanos. Pegaríamos os profissionais que vão 
atuar na proteção aos defensores sob risco; às testemu-
nhas sob risco; na defesa da criança e do adolescente; 
nas instituições de acautelamento do adolescente infrator; 
e junto aos policiais e agentes penitenciários que traba-
lham no sistema prisional. Esse programa da educação 
em direitos humanos me parece bastante abrangente, é 
um eixo a ser perseguido pela agenda parlamentar jun-
to aos Executivos, em convênios, etc. No Espírito Santo, 
por exemplo, tem uma escola do Legislativo dentro da 
Assembléia. Eu acho que é quase uma obrigação.

Um outro eixo que achei no texto do Ministro Nilmá-
rio é o acesso à Justiça e à assistência jurídica. Estamos 
falando de duas coisas: a primeira é de uma Justiça de 
verdade, que dê conta do recado. Falar de direitos huma-
nos é discutir o Poder Judiciário, com sua morosidade, 
com o engavetamento de processos, com o excesso de 
recursos, que é um problema da lei – mas aí se acoplam 
outras posturas –, com juízes do interior que não trabalham 
na segunda e na sexta, com a corrupção no Judiciário. 
No Espírito Santo temos juízes matadores, mandantes 
de crimes contra juizes. Está lá denunciado. 

Então, o acesso à Justiça, é um dos eixos. A luta 
por um Judiciário que atenda à população, que preste 
assistência jurídica à população, desde aquela assistên-
cia no reconhecimento de paternidade até a assistência 
no ato de se recorrer da prisão irregular, passando ain-
da por convênios com as entidades de ensino que pos-
sam realizar mutirões para resolver problema de presos 
que são condenados e que talvez nem devessem estar 
presos, enfim, selecionar quem tem que estar preso, 
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quem tem recurso, quem tem pena vencida, etc. Pen-
sei nesses 3 eixos. 

Do ponto de vista da organização, pensei em um 
banco de dados com estatísticas, projetos, estudos, 
pesquisas, para que pudéssemos trocar essas infor-
mações entre nós. Existe um site da Câmara que po-
deria ser alimentado com notícias dos Estados, sobre 
realizações, mobilizações. 

O Ministro Nilmário pautou uma outra coisa in-
teressante: normas para despejo. Parece-me que um 
Deputado de Mato Grosso deu entrada em um proje-
to de lei – que não poderia ser feito por nós porque é 
matéria de âmbito federal – obrigando que se faça a 
vistoria da função social da propriedade objeto da rein-
tegração de posse, antes de conceder a reintegração, 
e eu acrescentaria ainda com a inspeção judicial obri-
gatória in loco, porque isso os juízes não fazem. Com 
certeza, se eles fossem lá visitar o Sonho Real, eles 
não teriam patrocinado aquele despejo, muito menos 
nos termos em que patrocinaram. Então, essa idéia 
da reintegração de posse, com esses critérios, acho 
importante. É matéria que deve ser cobrada, agilizada, 
discutida e votada.

Falei de 3 eixos e acrescentei mais um, o do des-
pejo. Por último, acrescentaria a questão da criança e 
do adolescente. Está impossível não pautar a defesa 
da criança e do adolescente como um eixo central, até 
pelos dados das diversas CPIs. Nós temos CPIs lá tam-
bém, já falei pela manhã. Temos não só a do abuso e 
da exploração, mas a do espancamento, do homicídio, 
dos maus-tratos nas unidades acauteladoras. 

Obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - O 

próximo inscrito é o Sr. Roberto Leandro, da Comis-
são de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa 
de Pernambuco.

O SR. ROBERTO LEANDRO – Boa tarde a to-
dos. Cumprimento a Deputada Iriny Lopes e os demais 
integrantes da Mesa. 

É uma satisfação ver a Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara rearticulando essa rede, que é 
importante na promoção e na valorização dos direitos 
humanos, no combate ao desrespeito aos direitos hu-
manos em todo o Brasil.

A expectativa que temos a partir dessa rearti-
culação é exatamente um pouco dentro da linha que 
a companheira do Rio Grande do Sul levantou: que 
constituamos algo concreto, uma articulação entre a 
Câmara dos Deputados, em nível federal, as Assem-
bléias Legislativas e os Municípios, num trabalho con-
junto com os conselhos, com o Movimento Nacional de 
Direitos Humanos, enfocando alguns temas que são 
importantes, particularmente a questão da violência. 

Dentro desse tema, incluiríamos a questão do de-
sarmamento. Acho que é algo concreto, objetivo, que 
precisa urgentemente de uma articulação do Movimen-
to Nacional de Direitos Humanos. E o Parlamento tem 
um papel importante, pelo aspecto de acesso à mídia, 
de aglutinação dos vários movimentos que existem nos 
Estados e nos Municípios.

A luta pela terra, pela moradia são pontos impor-
tantes também a serem levantados. O relato foi feito aqui 
pelo companheiro que distribuiu o CD para nós. Simboliza 
a luta que é desencadeada em todos os Estados da Fe-
deração, o papel que o Governo Federal cumpre; como 
é que vamos interferir nesse processo também através 
do Parlamento, das Comissões de Direitos Humanos nas 
várias esferas: Municipal, Estadual e na Câmara Federal, 
e, evidentemente, a questão da criança e do adolescente, 
que, concordo, é um tema que devemos também focar.

Definir uma estrutura, a periodicidade das reuniões, 
um calendário de atividades, particularmente nessa ques-
tão do desarmamento e da violência, seria importante 
nesse encontro, nessa reunião. Ao terminá-la amanhã 
seria bom que tivéssemos algo de concreto para já co-
meçarmos a trabalhar. 

No mais, quero saudar todos os companheiros 
e companheiras pela participação. É um movimento 
importante que está sendo puxado pela Câmara dos 
Deputados e que podemos fazer repercutir e ampliar, 
articulando nos Estados e nos Municípios, visando à 
constituição dos conselhos, à aglutinação com o Movi-
mento de Direitos Humanos, com as várias entidades, os 
vários movimentos, e segmentos que existem, dispersos, 
e que precisam, portanto, de uma aglutinação. Acho que 
cumprimos no âmbito parlamentar um papel importante, 
e essa rede vem na sua rearticulação cobrir esse espaço, 
essa lacuna que existe. 

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Obrigado, Deputado Roberto.
Registro a presença da Deputada Federal Terezi-

nha Fernandes, do PT do Maranhão, a quem agradeço 
a participação.

Ouviremos o Deputado Teruel, do Mato Grosso 
do Sul.

Ainda temos 7 pessoas inscritas e, ao final, faremos 
os encaminhamentos.

Estamos colhendo sugestões. Vamos distribuir a 
todos uma cartilha, que pretendíamos lançar amanhã, 
em que parte considerável do que está sendo apresen-
tado aqui está contemplado. Depois, agregaremos as 
sugestões apresentadas e, em mais ou menos 90 dias, 
queremos que, a partir da leitura, venham novas contri-
buições, no sentido de transformá-la em um livro. Vamos 
antecipar a distribuição porque percebemos que vários 
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Parlamentares vão se deslocar de volta aos seus Es-
tados ainda hoje.

Com a palavra o Deputado Pedro Teruel.
O SR. PEDRO TERUEL - Quero, primeiro, jus-

tificar meu atraso. Saí da minha casa às três e meia 
da madrugada e fiquei nos aeroportos, devido ao 
mau tempo, até agora. Cheguei atrasado e devo sair 
adiantado, porque à noite tenho de voltar para Mato 
Grosso do Sul.

Na condição de militante de direitos humanos, 
aprendemos a fazer denúncias. Eu não consigo me livrar 
da mania de fazer denúncia. Agora, o Governo Federal 
é nosso, do PT, e continuo denunciando; o Governo 
Estadual é do PT, e continuo denunciando. Sou do PT 
e, mesmo para Prefeitos do PT, continuo denunciando. 
Mas também defendendo, quando necessário.

Quero registrar minha preocupação com rela-
ção à grave situação dos presídios de Mato Grosso 
do Sul, que vai explodir nos próximos meses. A Lei 
do Abate, que é excelente e a apoiei, proibiu o tráfego 
aéreo e agora está pressionando o tráfego terrestre. 
Está havendo aliciamento de crianças, jovens, velhos, 
adultos, doentes, para transportar drogas. Se eles bo-
tam 200 pessoas para transportar cocaína, e pegarem 
50, ainda sobram 150 para abastecer São Paulo, Rio 
de Janeiro e o resto do País. Pessoas do Paraná, de 
Santa Catarina estão sendo presas em Mato Grosso 
do Sul e vão para a cadeia. 

Mato Grosso do Sul não agüenta a superlotação. 
Está-se iniciando uma crise, que vai ficar pior ainda 
dentro de pouco tempo. Assim, é preciso haver uma 
solução urgente para isso.

Questão dos indígenas.
Crianças desnutridas estão morrendo em Doura-

dos, como todos, inclusive o mundo, viram. Foi criada 
uma CPI na Assembléia. Fui contra A criação dessa 
CPI. Vencido, acabei tendo que assinar junto com 19 
outros Deputados. E há uma Comissão Externa da 
Câmara Federal que está tentando abordar o proble-
ma da desnutrição. Eu denuncio que eles fecham os 
olhos para a questão das terras indígenas, não que-
rem tocar na terra indígena. Querem que haja comida 
para o índio comer sem ter terra para o índio plantar. 
É o efeito, e não as causas.

Então, deixo aqui a denúncia sobre a superlotação 
das cadeias e sobre as crianças indígenas.

Peço a todos os companheiros militantes de di-
reitos humanos que façam um desagravo, ou uma 
moção de apoio, a um militante de direitos humanos 
chamado Laerte Tetila, que é Prefeito de Dourados. 
Nunca Dourados teve tanta atenção e carinho com a 
questão indígena. Tanto assim que é o melhor Município 
no atendimento ao indígena e, por ter o Centrinho, um 

local de atendimento a crianças indígenas desnutridas, 
todas as outras Prefeituras que não atendem crianças 
as mandam para Dourados. E a criança que chega 
lá, morre lá, e não na origem. Morre em Dourados. E 
o mundo inteiro está dizendo que o Prefeito é culpa-
do. Quem atua nos direitos humanos está recebendo 
a pecha de ser responsável pela morte de crianças. 
Crianças que, como vocês viram na imprensa nacional, 
são de Amambaí, Caarapó, Antônio João, Miranda e 
de vários Municípios. Há de Dourados também.

É uma questão de justiça. Como temos um tra-
balho de proteção de militantes de direitos humanos 
ameaçados de morte, apoiemos o Tetila, que está 
ameaçado de execração política em âmbito nacional. 
Ele está muito desanimado, inclusive querendo parar 
com todas as suas ações nas aldeias indígenas por-
que se sente tremendamente injustiçado quando lhe 
atribuem a culpa de atender as crianças desnutridas 
do Estado inteiro.

Outro assunto que me preocupa é o desarma-
mento. Tive uma notícia boa quando estava vindo para 
cá. Telefonaram-me dizendo que, em São Paulo, 86% 
são favoráveis ao desarmamento, no Paraná são 71%. 
É uma pesquisa que está na Internet, não sei onde. 
Mas me preocupa porque em Mato Grosso do Sul a 
maioria dos Parlamentares que se manifestaram so-
bre o tema são contra o desarmamento. Preocupa-me 
porque são os Parlamentares que decidirão a questão 
do referendo.

CPMI.
Criamos, em Mato Grosso do Sul, uma frente 

parlamentar estadual de defesa dos direitos da crian-
ça e do adolescente.

A CPMI foi ao Estado e criou condições para 
que cassássemos 2 Vereadores. Para vocês terem 
uma idéia, um que é do PDT e era membro da frente 
parlamentar de defesa da criança e do adolescente 
perdeu o mandato por abuso sexual de criança. O ou-
tro, que também perdeu o mandato, era do PT. Para 
verem que o mal vai acima de todo o mundo, não vê 
cor, não vê distinção, não vê raça, não vê coloração 
partidária, não vê nada. O Vereador do PT foi cassado 
por ação da CPMI junto com a frente parlamentar sul-
mato-grossense, composta por 40 Vereadores, 6 Depu-
tados Estaduais e 1 Deputado Federal. São os que se 
prontificaram a defender os direitos da criança lá, em 
um universo de 700 Vereadores e 24 Deputados.

Outro item: título Município Amigo do Idoso.
Irei amanhã à entrega do primeiro título Muni-

cípio Amigo do Idoso a um Município que respeita o 
Estatuto do Idoso.

Criamos também a Frente Parlamentar da Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa.
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Eram essas as questões.
Gostaria que a Mesa se pronunciasse, se pos-

sível, antes de criarmos essa rede, que tivéssemos 
alguma manifestação impactante, polêmica, pois não 
existe defesa de direitos humanos sem polêmica. Na 
minha terra, quem fala de direitos humanos polemiza, 
porque imediatamente se levantam os que discordam 
de nossa atuação. E nossa atuação, para avançar, 
precisa de mais apoio.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Obrigada, Deputado Teruel . Ao final, nos encami-
nhamentos, contemplaremos parte das questões que 
V.Exa. levantou.

Ouviremos agora o Vereador Anderson  Saleme, 
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Muni-
cipal de Divinópolis, Minas Gerais.

O SR. ANDERSON SALEME – Boa tarde, Depu-
tada Iriny Lopes, Presidenta desta Comissão, a quem 
parabenizo pela iniciativa e pela condução dos traba-
lhos; cumprimento os demais membros da Mesa, os as-
sessores, as Sras. e Srs. Parlamentares presentes. 

Sou Vereador pelo Município de Divinópolis, Mi-
nas Gerais, eleito pelo PSB.

Com relação à definição da agenda, pretende-
mos que sejam incluídos temas ligados à pessoa com 
deficiência.

Darei um dado histórico e farei um breve relato.
O IBGE apresentou, no último Censo, um dado 

importante: 14,5% da população tem algum tipo de 
deficiência. São, em todo o País, 26 milhões de pes-
soas.

Na nossa cidade, esse número chega a mais de 
30 mil cidadãos. É um número expressivo. E lá notamos 
como os direitos humanos e os direitos da cidadania 
são desrespeitados. Vivemos isso na pele.

Estive hoje no gabinete do Deputado Leonardo 
Mattos, que, além de nosso amigo há muitos anos, é 
defensor dessa bandeira, assim como a Vereadora 
Cidinha.

Queremos incluir esse importante tema na pau-
ta e levantar algumas situações com relação à aces-
sibilidade, ao trabalho, ao lazer, enfim, a todo tipo de 
atividade diária que vocês, rotulados como normais, 
não-deficientes, praticam, e nós, rotulados como de-
ficientes e outros conceitos pejorativos, encontramos 
dificuldades e mesmo obstáculos para praticar. Em Di-
vinópolis, estamos com a grande bandeira de modificar 
o pensamento das pessoas. Já estamos conseguindo 
a adesão de empresários e do próprio Prefeito, que se 
mostra sensível a nossa luta.

No Estado de Minas Gerais, por força de resolu-
ção do Conselho Estadual de Educação, os deficien-
tes mentais que completaram 21 anos, jovens adultos 

matriculados na escola regular ou na escola especial, 
que não têm onde ficar, deixaram de ser assistidos 
pelo Estado. Em Divinópolis, são cerca de 40 jovens 
adultos com idade cronológica de 21 anos, mas com 
idade mental de 5, 6, 10 anos. Não criticamos somente 
a falta de sensibilidade pelo uso da terminologia “fim 
da cognitividade”, pois isso é muito relativo, queremos 
uma opção de trabalho com esse público.

Respeitando a definição dos temas deste evento, 
entendo ser muito importante a inclusão de aspectos 
gerais e, especificamente, de acessibilidade, trabalho 
e lazer das pessoas com deficiência. É importante que 
a Mesa se manifeste, de forma sucinta, considerando 
que, conforme o Deputado disse, há estudos para a 
criação do estatuto da pessoa com deficiência.

Mas o meu grande apelo a todos os presentes é 
que sejam multiplicadores desse ideário, que não é só 
nosso, Parlamentar portador de deficiência ou rotulado 
como deficiente. Queremos tocar o coração de vocês 
e, a partir daí, que cada Parlamentar, cada assessor 
multiplique essa luta, essa bandeira no seu Estado, 
no seu Município e os Deputados Federais, em âmbi-
to nacional. Reforço esse apelo pela sua importância 
para a nossa comunidade. Pensem nas famílias dos 
cidadãos que não são respeitados. Sim, porque nesse 
sentido também a família é maltratada, desrespeitada 
e vive à margem da sociedade. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Obrigada, Vereador Anderson Saleme.

Concedo a palavra ao Deputado Leonardo Mat-
tos.

O SR. DEPUTADO LEONARDO MATTOS - Obri-
gado, Deputada Iriny. É um grande prazer para nós 
participar de evento de tão grande importância. Infe-
lizmente não pude estar aqui pela manhã, em razão 
de compromisso previamente assumido em defesa do 
Rio São Francisco.

Esta é uma grande oportunidade que a Câmara 
Federal tem de auscultar a sociedade brasileira para 
saber de suas aspirações em relação ao tema, na 
pessoa de seus representantes municipais, estaduais 
e dirigentes de organizações não-governamentais. A 
criação dessa rede coloca em elevado patamar as 
nossas relações. É indispensável que o cidadão que 
esteja sofrendo violação do direito à cidadania tenha 
a quem recorrer, não se sinta impotente. Acredito que 
foi isso o que nos quis dizer o Vereador Anderson  Sa-
leme com relação às mães, aos pais, aos parentes de 
pessoas com deficiência que não têm oportunidade de 
matricular seu filho em escola regular ou em escola es-
pecial que o respeite como cidadão, como ser humano. 
Discutimos e ouvimos em várias audiências públicas. 
Quero registrar, Deputada Iriny Lopes, o incremento 
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que esta Comissão sofreu sob a sua Presidência. V.Exa. 
vai ficar na história desta Comissão, porque tem sabido 
encontrar um eixo democrático, um eixo da pluralidade 
das audiências que temos realizado aqui. 

Eu não levantaria apenas para o nosso debate a 
questão dos portadores de deficiência. Sou militante 
nessa área, mas não posso também deixar de ouvir 
aquelas centenas de índios que estavam ontem no STJ 
e que estiveram aqui hoje rogando a participação de 
algum membro do Governo para ouvi-los. Não havia um 
membro do Governo para ouvi-los. É indispensável que 
esta Comissão saiba dar oportunidade de audiência 
para grande parte da sociedade brasileira que ainda 
não encontra um elo com o Poder Legislativo, com o 
Poder Executivo. Acredito que V.Exa. está abrindo esse 
caminho, na talhadeira. Fico muito feliz com isso.

Não quero deixar de citar o movimento dos ho-
mossexuais. Há quantos anos eles estão esperando 
algumas votações na Câmara dos Deputados para 
colocar em prática seu direito de cidadania, e estamos 
impedindo. “Não, você é homossexual, não pode ser 
cidadão. Você não pode, o outro pode. O homossexual 
não pode.” Essa é a manifestação que a lei federal dá 
aos homossexuais. 

Há dificuldade de acesso à Justiça. Talvez possa-
mos começar por aí, acessibilidade à Justiça brasilei-
ra. Talvez 30% da população tenha acesso à Justiça. 
Os outros 70% estão à mercê da violência. Quando a 
violência atinge a classe média, ela já está violando a 
classe pobre há anos e anos. 

Criando essa rede e a mantendo dinâmica, fico 
muito mais seguro com a resolutividade, com a eficá-
cia da Comissão de Direitos Humanos. 

Não posso deixar de parabenizá-la pela iniciativa. 
Fico muito feliz de compartilhar essa Comissão com 
V.Exa. na liderança e na Presidência. Muito obrigado. 
(Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Obrigada, Leo. 

O Deputado Mauro Rubem é o próximo inscrito, 
mas ele saiu para dar uma entrevista. Então, vamos 
ouvir a Deputada Malu Gouvêa, do Acre.

A SRA. MALU GOUVÊA - Muita coisa, Deputada 
Iriny, já foi falada, mas há uma que para mim é essen-
cial. Sou professora e estive aqui quando foi lançado 
o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. 
Tínhamos uma grande esperança de que os Secre-
tários e as Secretárias, nos seus Estados, pudessem 
implementá-lo.

Um tema que não pode faltar na discussão des-
sa rede é o Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos, que já tem mais de 2 anos. No meu Estado, 
que é progressista, temos o melhor piso do Brasil hoje, 

onde um professor com 20 horas entra ganhando 1.400 
reais. Mesmo assim, esses dias estive conversando 
com o Secretário, e ele me disse que não foi feito nada, 
absolutamente nada, no âmbito dos Ministérios sobre 
o Plano e que se sentia, no Estado, extremamente 
difícil essa discussão para estar nos currículos, nas 
universidades. Esse é um ponto principal.

Outro ponto é o que – até entre nós – chama-
mos de impunidade. Não se destaca o que é decisivo, 
o grande problema, que é o Judiciário. Falar do Legis-
lativo, esculhambar Deputado é muito fácil. Mas falar 
no grave problema do Brasil, que é o Judiciário, todo 
mundo tem melindre. Todos falam em impunidade, mas 
impunidade tem nome. O nome não é impunidade, o 
nome é Judiciário. O Judiciário é a grande impunidade 
no Brasil. Por isso acho que devemos ser mais ousa-
dos na questão do Judiciário. Para mim, é importante 
termos curso, estarmos em contato para saber como 
podemos entrar com uma representação contra um juiz 
que dá uma decisão incorreta, como vamos levá-lo à 
Corregedoria, como vamos fazer com que juízes não 
passem 20, 30 anos, se aposentem, e na sua ficha 
não há qualquer referência. E são cabras que vivem 
colocando traficante fora da cadeia. É inaceitável que 
juízas e juízes não tenham nada na sua ficha, quan-
do são verdadeiros maus-caráteres. Temos que entrar 
nas suas Corregedorias, nos seus lugares. Temos que 
ser orientados para que pelo menos o Estado todo e 
o Brasil todo saibam quem são esses maus-caráteres 
com nome de autoridades. É difícil. 

No meu Estado, graças a Deus, não temos os pro-
blemas dessas Comissões. A única Comissão atuante 
mesmo é a de Direitos Humanos. Não tenho nenhum 
problema em dizer isso. As outras ficam mais para 
fazer sessões solenes, aquela babaquice de quem 
fica falando entre si de autoridades. Aí, chama o lá da 
CCJ, os outros bestas não sei da onde. Mas quem é 
atuante e tem respeito na sociedade... Para mim exis-
te uma grande diferença entre respeito na sociedade 
e essas babaquices, para quem gosta desse negócio 
de Parlamento, esses negócios aí. Cada um tem que 
fazer a sua distinção. É por isso que acho que essa 
coisa do Plano Nacional e definir bem essa coisa do 
Judiciário... 

No meu Estado lavamos o Judiciário. Levamos 
água, detergente, sabão em pó. Foi muito bonito ver. 
Ninguém fala nada daqueles desembargadores, aque-
la velharia arcaica que fizeram opção pelo ilícito, que 
fizeram opção pela ilegalidade. Ninguém fala nada. 
Foi a primeira vez que a gente viu uma coisa de ser 
lavado, de dizer que ali tem sujeira. Eles fazem cocô, 
eles fazem xixi, são pessoas iguais a nós, normais. A 
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única coisa é que levam o nome de autoridades e que 
são extremamente maus-caráteres. 

Só deixei de viver com proteção policial um dia 
desses, porque não agüentei mais. Eram 5 anos com 
policial, e achei que estava bom. Como disse um com-
panheiro e uma companheira, para ser militante de 
movimento de Direitos Humanos tem que ser valente. 
Não adianta, essas coisas muito macias não dão para 
Direitos Humanos. Tem que ir para outra Comissão, 
como Finanças. Aí, fica legal. Mas para Direitos Huma-
nos não dá. É por isso que a Senadora Marina sempre 
dizia assim: “Ah, Malu, parece das causas impossíveis. 
Quando não tem mais jeito, vamos botar para a Comis-
são de Direitos Humanos, para o pessoal das causas 
impossíveis.” Sinceramente, já sou acostumada, não 
tenho mais essas coisas assim. 

Só acho que a questão do Plano Nacional de 
Educação e essa coisa do Judiciário, em todos os nos-
sos campos, de colocarmos o mau-caratismo dessas 
autoridades fardadas, babacas, que temos no nosso 
Estado, temos que denunciar. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - Eu 
estava falando com o Isaías que vou fazer igual a você, 
também vou suspender esse negócio de segurança, 
porque não agüento mais, 5 anos é muita coisa.

Como o Mauro Rubem não voltou, vamos ouvir 
o Hermano Moraes, que é Vereador da Câmara Mu-
nicipal de Natal. 

O SR. HERMANO MORAES - Boa tarde a todos. 
Gostaria, mais uma vez, de parabenizar a Deputada 
Iriny Lopes, em nome da Comissão e de todos que 
compõem a Mesa. Cumprimento todos os presentes, 
colegas Parlamentares do âmbito federal, estadual e 
municipal. 

Esta reunião é um alento para todos nós. O que 
percebemos desde a manhã é que a agenda é comum. 
Estamos agora num momento até de definir uma pauta, 
mas a agenda é comum, salvo algumas especificida-
des regionais. As questões maiores dizem respeito a 
todos nós, independentemente da região em que ha-
bitemos e trabalhemos.

Mas, antes de entrar na questão das sugestões, 
quero reforçar as palavras da Deputada Miriam. É im-
portante que saiamos, no final deste encontro, com 
a estruturação dessa rede. Com certeza, a rede vai 
impulsionar esse trabalho. Acho que há uma unanimi-
dade aqui a respeito do bom trabalho, do esforço que 
vem sendo feito pelo Ministro Nilmário Miranda. Mas 
não basta. Temos um desafio muito grande. Somos um 
País de dimensões continentais, e precisamos, num 
esforço político, fazer valer as leis existentes e tam-
bém disseminar a idéia da luta pelos direitos humanos, 
para que, a partir até da nossa estrutura parlamentar, 

em todos os níveis, passem a ser valorizados. Foram 
vários depoimentos de diversas cidades, Estados. 
Percebemos que a Comissão de Direitos Humanos é 
relegada a segundo plano, quando tem importância 
muito grande. Mas é muito bom e animador encontrar 
tantas pessoas com a mesma disposição de luta para 
valorizar esse trabalho tão importante.

Então, eu sugeriria também que saíssemos com 
uma estrutura definida, até para que possamos defi-
nir metas, com a instalação de comissões legislativas. 
Imagino que elas existam em todas as Assembléias 
Legislativas, mas não tenho certeza. Com certeza, das 
cinco mil e quinhentas e poucas Câmaras, são poucas 
as que têm essas comissões. Podemos avançar muito. 
Acredito até que a Câmara Federal, a própria Secretaria 
de Direitos Humanos possa fazer esse levantamento 
com muita rapidez – talvez até já tenha esses números 
– e avançar nesse campo como meta.

Outro tópico é a capacitação dos nossos Par-
lamentares, instruir, facilitar. Estamos fazendo esse 
trabalho no Rio Grande do Norte. Somos da Capital 
e estamos ajudando os colegas do interior a instalar 
as comissões legislativas. Há os conselhos munici-
pais também. Natal, infelizmente, ainda não tem seu 
conselho municipal, mas vai ter daqui a poucos dias. 
Estamos entrando com um projeto nesse sentido. É 
importante que tenhamos.

É preciso fazer levantamento dos lugares em 
que as Defensorias Públicas, as Ouvidorias estão 
funcionando. 

Já quero lançar como tema a questão da vio-
lência policial. A população está perdendo o respeito 
pelas suas instituições. Todos os dias, no Jornal Na-
cional, assistimos a uma cena nova, um dia no Rio de 
Janeiro, outro em São Paulo, no Acre, no Rio Grande 
do Norte. Daqui a pouco a população não vai acreditar 
mais no seu setor de segurança. Agora mesmo, numa 
ação muito feliz do setor de segurança estadual, foi 
identificada uma quadrilha que se encontra no Estado 
do Pará, confinada numa penitenciária por motivo de 
segurança. Era uma quadrilha formada por policiais, 
que estavam extorquindo, matando, roubando, usan-
do farda de policiais, mas trabalhando contra a socie-
dade. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Temos 
que discutir melhor essa questão e apoiar as ações de 
depuração que estão acontecendo na Polícia Federal 
e na Polícias Estaduais. Onde estiver acontecendo, 
tem que ser apoiado.

Quero também reforçar a questão, muito impor-
tante, da violência contra crianças e adolescentes, 
especialmente da prostituição infanto-juvenil. Nosso 
Governo Federal tem estimulado a grande indústria 
do turismo, que pode gerar emprego e renda para 
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nossa população. Sabemos que é uma indústria ainda 
subutilizada, subdesenvolvida em nosso País, apesar 
do potencial que temos. Mas, com ela – falo da cidade 
que hoje é considerada avançada no campo do turismo, 
que vive basicamente dessa principal indústria – vem 
o narcotráfico e a prostituição, a invasão estrangeira 
trazendo maus costumes. Aviões inteiros chegam só 
com homens em busca apenas do sexo/turismo. Te-
mos que trabalhar essa questão também, porque se 
a idéia é disseminar e aumentar, até porque precisa-
mos gerar emprego e renda neste País, precisamos 
nos acautelar e criar ações preventivas para viabilizar 
a indústria do turismo, o desenvolvimento do nosso 
País, dos nossos Estados, dos nossos Municípios, 
mas preservando a família.

Gostaria que fosse considerada, num momento 
oportuno, a questão do movimento pela paz. Há o Mo-
vipaz, já disseminado em alguns Estados. Na nossa 
Capital, já existe o movimento pela paz. Trata-se de 
um movimento cultural e educativo, que se soma à 
luta pelos direitos humanos. No ano passado, reuni-
mos mais de 45 mil pessoas, em Natal, num grande 
evento. Esperamos que esse tipo de ação, que já existe 
em boa parte do Brasil, seja estimulado nas diversas 
Comissões. 

Devemos também estimular as Conferências Es-
taduais e Municipais de Direitos Humanos a desmis-
tificar a questão dos direitos humanos. Fala-se muito 
em direitos humanos, muitas vezes, até estimulando a 
discriminação. Por isso, muita gente não quer discutir 
esse tema, porque só há bronca e violência policial, 
quando o assunto é muito mais amplo e diz respeito 
a uma questão muito maior. 

Vou reforçar duas questões importantíssimas. 
Felizmente, nossa população está alcançando maior 
longevidade. Com isso, verificamos um aumento da 
população idosa que continua cada vez mais sendo 
desrespeitada. Não estamos respeitando nossa popu-
lação idosa. É preciso enfrentar e discutir essa ques-
tão. O colega Vereador de Divinópolis abordou muito 
bem a questão da inclusão da pessoa portadora de 
deficiência. 

Todavia, além do portador de deficiência física 
que sempre é mais identificado, há uma grande luta 
empreendida pelo Congresso Nacional durante muitos 
anos, que hoje está em fase de efetivação. Trata-se da 
luta por uma nova política de saúde mental. Temos, en-
tre os portadores de deficiência, muitos portadores de 
algum tipo de deficiência mental desassistidos ou mal 
assistidos. As pessoas que lutam por essa causa tam-
bém são ameaçadas. Reelegi-me Vereador de Natal, 
mas, por ter sido o autor da lei, que trata da nova po-
lítica de saúde mental, que regulamentou a lei federal 

na esfera municipal, fui alvo de uma sórdida campa-
nha não identificada. Foram distribuídos milhares de 
panfletos em pontos de ônibus e hospitais, inclusive 
um hospital público e privado, dizendo que nossa inten-
ção era fechar os hospitais psiquiátricos. As pessoas 
foram orientadas, no caso de reclamações, a procura-
rem o Vereador Hermano Moraes. Meu endereço e os 
números dos meus telefones celular e da minha casa 
foram divulgados e fui identificado como o responsável 
por qualquer seqüela nessa área. Acredito que essa 
situação ocorre em cada Estado e Município do País. 
De forma que, ao final, quero dizer que estamos no 
caminho certo. 

Parabenizo, mais uma vez, a Deputada Iriny Lo-
pes e todos que trabalham na Comissão. Precisamos 
dessa articulação, dessa rede, que é fundamental para 
que possamos avançar.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Muito obrigada.
Com a palavra o Deputado Mauro Rubem.
O SR. MAURO RUBEM - Cumprimento a Mesa, a 

Deputada Iriny Lopes, que coordena, neste momento, 
os trabalhos, e os Srs. Parlamentares. Várias questões 
que gostaria de sugerir como tema já foram abordadas, 
mas julgo importante ressaltá-las. Todavia, não me vou 
delongar nos assuntos já levantados. 

Considero importante tratar, além da sugestão da 
Comissão de Direitos Humanos, da agenda proposta 
pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, da qual 
deveremos participar, das questões relacionadas com a 
questão agrária, tanto urbana quanto rural, – não só em 
função do problema de Goiânia –, pois estão relaciona-
das com o território, com a cidade, com as políticas de 
plano diretor, etc. Devemos discutir também, Deputada 
Iriny Lopes, a questão relacionada com o tráfico de se-
res humanos. Estamos prestes a instalar uma CPI na 
Assembléia Legislativa de Goiás destinada a acompa-
nhar a situação do tráfico de seres humanos. Entendo 
que é fundamental para nós, e foi dito aqui, fazermos 
uma campanha visando à criação de Comissões de 
Direitos Humanos nas Câmaras Municipais. Podemos 
discutir a possibilidade de esse debate sobre direitos 
humanos ser realizado numa estratégia regionalizada, 
dentro do Estado, considerando que, no nosso caso 
– e até sugiro aqui um tema que devemos tratar: a mí-
dia, a comunicação e os direitos humanos –, Goiás, a 
mídia literalmente foi contrária aos direitos humanos, 
de forma nojenta, para não dizer outro termo, e não 
perder muito tempo conosco. Inclusive a repetidora da 
Globo, fazendo coro, e outras emissoras poderiam ser 
enquadradas perfeitamente na campanha “Quem Fi-
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nancia a Baixaria é Contra a Cidadania”, coordenada 
pelo Deputado Orlando Fantazzini e por nós também. 
Não podemos deixar o Judiciário continuar a agir como 
se fosse uma rocha. Descobrimos que, em Goiás, ao 
menos um juiz se dispôs a participar do debate. Ele 
dá entrevista a uma rádio todas as segundas-feiras, e 
já cruzamos um debate com ele dentro da OAB – até 
o cumprimentei –, mas é completamente contra tudo 
que defendemos. Considero que a “Operação Triunfo” 
foi um triunfo mesmo. Mas, de qualquer forma, há pelo 
menos um juiz que conversa com a sociedade. É im-
possível imaginar que o Judiciário aja da maneira como 
faz, sem chamar a responsabilidade para si. 

É importante destacar – essa questão toca a to-
dos nós do PT – que não podemos deixar de tratar da 
política econômica. A meu ver, a grande violação reside 
nessa política econômica de um cidadão goiano. No 
meu entendimento, agiota não tem pátria – esse que 
está no Banco Central –, a pátria dele é o bolso. Não 
podemos deixar de discutir a política econômica do 
País. Reporto-me inclusive à hierarquia. Não consigo 
falar de violação de direitos humanos sem começar 
por uma política de exclusão. Do meu ponto de vista, 
esse é o ponto principal. Entendo que é muito pesado 
para todos nós, mas tenho certeza de que não vamos 
deixar de lado esse assunto, porque não deixamos 
na Conferência Nacional de Direitos Humanos e não 
vamos deixar agora também. 

Precisamos fazer um movimento, e o Ministro Nil-
mário Miranda bem abordou essa questão, no intuito 
de trazer para próximo da luta dos direitos humanos 
as pessoas – entre aspas – “violentadas” pelos crimes 
cotidianos, como roubos e assaltos. Essas violências 
estão em altíssimo patamar. O próprio sistema de se-
gurança e os próprios violadores dos direitos humanos 
utilizam isso contra todos. Em relação à essa experiên-
cia de Goiás, a principal argumentação dos delegados 
utilizada para defenderem os coronéis era que direitos 
humanos só servem para defender bandido, jogando 
a população contra nós. 

Entendo que devemos pôr em pauta a criação 
de um movimento. Estamos estudando a possibilida-
de, em termos jurídicos, de responsabilizar a União, 
o Estado e o Município, quanto à reparação de dano 
dessa violência comum. A meu ver, a União, o Estado 
ou o Município tem a obrigação de promover a indeni-
zação e a reparação do dano a uma pessoa que fica 
tetraplégica devido a um assalto. Precisamos modificar 
esse sistema. Tenho certeza de que isso não vai parar 
por aí. Trata-se de um conjunto de ações. Ressalto a 
importância de modificarmos essa relação.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Com a palavra o Deputado Yulo Oiticica. Em seguida, 
passaremos aos encaminhamentos.

O SR. YULO OITICICA - Sra. Presidenta, Depu-
tada Iriny Lopes, na verdade, minha preocupação é 
com a frustração de algumas pessoas em relação a 
essa rede. Há muitas pessoas que estão aqui desde o 
primeiro encontro, tendo em vista que esse é o oitavo. 
Talvez a expectativa dessa rede frustre alguns. Consi-
dero complicado montar uma rede de coordenação com 
encontros, por exemplo. Não sei se isso daria certo, 
porque cada um tem monstruosa demanda nos seus 
Estados. A Bahia só tem 417 cidades. Temos  brigado, 
nos últimos 10 anos, já que a Comissão de Direitos 
Humanos da Assembléia Legislativa tem 17 anos, para 
criar comissão nas Câmaras de Vereadores e ninguém 
se interessa. Não é fácil, tudo é muito difícil no que diz 
respeito aos direitos humanos. 

Este encontro é extremamente relevante, porque 
bebemos numa fonte importantíssima, a Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que tem 
feito ações em todos os cantos deste País e nas confe-
rências passadas sempre escolheu um tema para fazer 
caravana no Brasil, além das demandas que chegam 
diariamente a esta Comissão. 

É impossível pensar em uma ação desta Comis-
são na perspectiva de que seja a grande vanguarda 
dessa rede. É bastante complicado. São os limites na-
turais. Os direitos humanos são resultados de lutas, 
de organizações coletivas, amplas. O grande desafio 
que enfrentamos não é só a legislação. Todos dizem 
que há legislações magníficas neste País, mas temos 
um problema de cultura. Meu Deus do céu, se daqui 
a 2 anos um cidadão se candidatar a Presidente da 
República e prometer em sua campanha que pagará 
melhores salários aos professores, que olhará com 
maior atenção o funcionário público e que o marginal 
deve morrer amontoado nas cadeias, provavelmente 
ganhará a eleição. 

A nossa sociedade legitima. O discurso de chamar 
o militante dos direitos humanos de bandido pegou, o 
estigma está cada vez mais forte exatamente por isso, 
porque a sociedade, pela sua inconsciência política e 
de classes, chega à conclusão de que defendemos 
o bandido. O companheiro de Goiânia acabou de co-
mentar algo interessantíssimo que vai ao encontro 
exatamente a essa idéia. 

Volto a dizer que é um problema cultural. Já di-
zia Paulo Freire que reeducar é muito mais difícil do 
que educar. O desafio que enfrentamos é o de “des-
construir” uma cultura e construir outra. Legislação é 
importante? Sim, mas é insuficiente. Só para citar um 
exemplo concreto, se alguém acendesse um cigarro 
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nesta sala, 99% reagiria contra. Existe uma lei que pro-
íbe fumar em local fechado, mas foi criada também a 
cultura de não permitir que as pessoas façam isso. Se 
não se consegue ter as duas coisas, não se consegue 
resolver absolutamente nada.

Nesse sentido, o grande desafio posto a cada um 
de nós é como, a partir desta ação articulada entre a 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Depu-
tados e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, 
podemos articular nossas ações no Estado.

O companheiro acabou de se referir ao Plano 
Nacional de Direitos Humanos. A necessidade de 
discussão da transversalidade dos direitos humanos 
é fundamental, que tem significado para um professor 
da escola pública, para a Academia fazer a discussão 
também obviamente, discutir com os alunos, formar 
verdadeiramente a cultura.

Este fórum deve servir para nos posicionarmos 
contra determinadas questões. Por exemplo, há 19 
projetos na Câmara dos Deputados para reduzir a 
maioridade penal, dois deles diminui a maioridade 
para 12 anos. Qual a nossa posição? Concordamos ou 
discordamos? O mesmo quanto ao desarmamento. O 
companheiro referiu-se à economia. Sou também do 
PT, fico a cavaleiro, é bastante desconfortável, mas te-
mos que fazer essa discussão. Nossos companheiros 
disseram, no início do Governo, que era impossível dar 
cavalo-de-pau em transatlântico. Também concordo, 
mas ou o transatlântico vai virando devagarinho ou 
vai continuar na mesma rota. E agora contingencia 
quase 15 bilhões. Isso é ou não uma violação aos di-
reitos humanos? 

O companheiro Pedro dizia do problema que ele 
vai enfrentar, que os presídios vão estourar. O pepino 
que está na ponta fica nas nossas mãos. O presídio 
vai estourar, porque aquele lascado que está lá na 
base não tem emprego, foi preso por tráfico de droga, 
etc. É uma gravíssima questão social. Se não pegar-
mos a causa do problema, vamos continuar a apagar 
incêndio na outra ponta por causa das conseqüências 
do problema.

Digo isso porque o desafio está no chão em que 
pisamos, temos de levar essa posição para lá. Vamos 
politizar o debate dos direitos humanos, conscientizar 
as pessoas, ou estaremos fadados ao fracasso. 

É um engano pensar que o socialismo morreu e 
que os princípios socialistas acabaram ou não devem 
ser discutidos. Ocorre exatamente o inverso: o capita-
lismo está no seu último fôlego, tem gerado a barbárie, 
por mais rico ou pobre que seja não se pode fazer sen-
sata avaliação do bom capitalismo. Quem tem dinheiro 
está rodeado de guarda-costas com medo de sair de 
casa e segura em casa seus filhos para não serem 

a próxima vítima. Ou seja, o capitalismo está no seu 
fim, porque é gerador da barbárie, da brutal exclusão. 
Sendo assim, é preciso retomar os princípios socialis-
tas, da divisão da riqueza, da propriedade, do poder. 
Está aí a grande revolução, e não será uma revolução 
armada, mas da consciência das pessoas.

Vemos esse desafio nos lugares em que vive-
mos. Precisamos beber nessa fonte, conhecer essa 
articulação entre a Secretaria e a Comissão e definir 
o que de fato é prioridade. Desejo incluir nessa linha 
de prioridades o grupo de extermínio, que é o braço 
do Estado capitalista selvagem, são grupos paramili-
tares que prendem, julgam e executam sumariamente 
ao arrepio da lei. Infelizmente, têm o apoio da socie-
dade, quando a imprensa divulga que um bandido foi 
morto, a sociedade dá graças a Deus, porque é um 
a menos. 

Cada um de nós, os Deputados, os Vereadores, 
demais representantes, deveríamos enviar as ques-
tões para esta Comissão, que, a partir da definição de 
prioridade, faria uma agenda de visitas aos Estados. 
Nesse sentido nós, da Bahia, eu e o Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, Walmir Mota, solici-
tamos a presença da Comissão de Direitos Humanos 
na Bahia para discutir a atuação do grupo de extermí-
nio naquele Estado.

Obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Obrigada.
Concedo a palavra à última oradora inscrita, a 

Sra. Maria Alice Mendes, representante do compa-
nheiro Alessandro Molon, membro da Comissão de 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio 
de Janeiro.

A SRA. MARIA ALICE MENDES – Boa tarde a 
todos, tentarei ser breve, porque todos devem estar 
cansados.

Conforme disse a Presidenta, represento o Depu-
tado Alessandro Molon, ex-Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio de 
Janeiro e atual membro da Comissão.

No sentido de apontar temas para a agenda co-
mum, essa rede que está sendo constituída, e espero 
que seja fortalecida, é o objetivo que nos reúne. Vou 
resgatar rapidamente alguns pontos levantados por 
Parlamentares, no que se refere à violação dos direitos 
humanos nos seus Estados e acrescentar mais alguns 
específicos do Rio de Janeiro para tentar avançar nes-
sa discussão.

Foi apontada a inexistência da Defensoria Pú-
blica no Estado de São Paulo, o que é absolutamente 
incompreensível. Não sei se essa situação se repete 
em outros Estados da Federação. 
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Também foi abordada a caótica situação do sis-
tema das cadeias públicas do Estado do Paraná, em 
especial de Paranaguá, que não difere de todo o sis-
tema prisional do País, hoje em colapso, como todos 
sabem. 

Especificamente no Rio de Janeiro vou acrescen-
tar mais uma informação sobre a questão prisional. Em 
nosso Estado, para atender a uma população carce-
rária de cerca de 20 mil presos, há apenas uma Vara 
de Execução Penal. Obviamente, o juiz não dá conta 
dessa população. Então, as unidades prisionais estão 
abarrotadas, muitos presos já deveriam ter saído ou 
sob condicional ou com regressão de pena. 

No Rio de Janeiro, o ex-Presidente do Tribunal 
de Justiça reconheceu a diminuição de varas criminais 
em decorrência da diminuição de processos criminais, 
menos denúncias. Claro que havia menos denúncias, 
porque havia menos inquéritos, já que a polícia hoje 
no Rio de Janeiro não tem poder de investigação. 

Enquanto as varas criminais estão fechando, só 
existe uma Vara de Execução Penal no Rio de Janei-
ro. Não sei se há essa situação nos outros Estados, 
quantas varas de execução existem em cada Estado 
e a demanda das mesmas.

Já como encaminhamento para essa agenda 
comum, sugeriria o engajamento de todos por meio 
dessa rede em algumas questões bem pontuais, mas 
que são fundamentais na defesa dos direitos humanos: 
primeira, a criação da Defensoria Pública no Estado de 
São Paulo; segunda, o aumento do número de varas 
de execuções penais nos Estados nos quais são insu-
ficientes, no caso do Rio de Janeiro, o que certamente 
desafogaria o sistema prisional

Desejo acrescentar uma sugestão não apontada 
pelos Parlamentares presentes, mas pela Secretaria 
Especial de Direitos Humanos, a autonomia dos órgãos 
de perícia, que é inclusive uma meta da Secretaria. 
Em 14 Estados há órgãos de perícia responsáveis 
pela elaboração dos laudos periciais, como o laudo 
de exame cadavérico, que são a base dos inquéri-
tos policiais. Esses laudos são fundamentais para a 
elaboração da prova material, que é essencial para a 
persecução penal. Na maioria dos Estados brasilei-
ros, esses órgãos são subordinados à própria Polícia 
Civil, como é o caso do Rio de Janeiro, infelizmente, 
o que leva à esquizofrênica situação. Imagine que um 
policial civil ou militar tenha cometido um crime e que 
um perito tenha de fazer o laudo a respeito desse cri-
me. Esse perito é subordinado ao delegado, à própria 
autoridade policial, ou seja, não dispõe de autonomia. 
Obviamente, isso interfere na imparcialidade do seu 
trabalho. É, portanto, de fundamental importância a 
autonomia dos órgãos policiais. No Rio de Janeiro, foi 

apresentada proposta de emenda à Constituição do 
Estado que prevê a autonomia dos órgãos de perícia. 
Entretanto, não conseguimos avançar na aprovação 
dessa proposta.

Reportando-me ao que disse o Deputado Yulo 
Oiticica, o grande desafio é a articulação entre as Co-
missões de Direitos Humanos dos Estados. É realmente 
difícil trabalhar conjuntamente, já que as Comissões 
estão preocupadas com suas próprias demandas, e es-
sas são muitas. É muito importante a articulação entre 
as Comissões de Direitos Humanos dos Estados e a 
da Câmara Federal, especialmente nessas lutas espe-
cíficas. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, contar 
com o apoio da Câmara para a inclusão na Ordem do 
Dia da votação da PEC sobre a autonomia da perícia, 
seria uma prova de funcionamento dessa rede. 

Deixo, portanto, a sugestão dessa articulação.
Obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Maria Alice, apresentei um projeto de lei, ora em tra-
mitação na Casa, a respeito da perícia. Esse assunto 
dá um bom debate, porque a autonomia pura e simples 
pode levar à exclusão da população pobre do acesso à 
perícia. Sugiro organizarmos uma audiência pública ou 
um debate nacional sobre esse fundamental tema.

No Brasil, os julgamentos ficam centrados qua-
se exclusivamente na prova testemunhal, que é insu-
ficiente e até perigosa em alguns aspectos, e somos 
muito atrasados na prova material, mas esse debate 
precisa ser alargado, a fim de garantirmos a todos os 
setores sociais o acesso à perícia. A autonomia pode 
levar à privatização da perícia e impedir o acesso de 
amplo setor da população.

(Não identificado) - Permite-me um aparte, Depu-
tada Iriny?

A SRA. MARIA ALICE MENDES - Antes do seu 
aparte, faço um esclarecimento. A proposta de emenda 
constitucional a que me referi prevê a subordinação 
dos órgãos de perícia do Estado do Rio de Janeiro 
diretamente ao Governo do Estado, dentro da estru-
tura administrativa. Assim teria o status de secretaria, 
seguindo os moldes, se não me engano, do Estado 
do Pará.

Em outros Estados o modelo é diferente. Há Es-
tados em que a perícia não está subordinada à Polícia 
Civil, mas está dentro da estrutura da Secretaria de 
Segurança Pública.

(Não identificado) - Eu desejo dar uma contri-
buição.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Não queria suscitar esse debate, pois temos todos os 
encaminhamentos da tarde para fazê-lo.
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(Não identificado) - Serei breve. Este assunto foi 
muito debatido quando tratamos das ossadas de Perus, 
em São Paulo, e do papel cumprido por esses peritos, 
como Harry  Shibata, Isaac Abramovitch , exatamente 
porque estavam vinculados à Polícia e tinham o dese-
jo de se manter nos quadros da Polícia. Uma coisa é a 
autonomia, outra coisa é a desvinculação dos quadros 
da Polícia. Esses órgãos podem ficar nas Secretarias de 
Justiça ou de Saúde, mas desvinculados da Secretaria de 
Segurança Pública, e devem perder o status de Polícia.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - Não 
vou polemizar, mas não desejo que isso saia da tutela do 
Estado nem que deixe de fazer parte do Estado. Quan-
do se coloca uma lei como essa em tramitação, penso 
sempre na correlação de força.

Vou tentar, com ajuda de todos, dar um encami-
nhamento ao riquíssimo debate que houve durante a 
tarde de hoje. Começarei pelos temas, entre os quais, 
de uma maneira ou de outra, de forma mais sintética ou 
mais fluida, os recorrentes foram aqueles com os quais 
trabalhamos cotidianamente em nossas Comissões. 
Mesmo que possamos tratar separadamente algumas 
questões, digamos, conjunturais, porque contêm alguma 
ação que precisa ser desenvolvida com maior rapidez, 
todas são estruturantes. Todas as questões levantadas 
dizem respeito ao que disse o Yulo sobre a alteração da 
cultura em relação à compreensão do que são direitos 
humanos.

Em relação ao desarmamento, a Comissão de Di-
reitos Humanos da Câmara Federal constituiu uma sub-
comissão temporária para tratar desse caso. A realização 
do referendo do desarmamento está marcada para o dia 
2 de outubro, mas o decreto legislativo não foi votado na 
Câmara e depois ainda irá ao Senado. Esta semana foi 
designado Relator o Deputado João Paulo Cunha.

(Intervenção inaudível.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - Es-

tou informando que constituímos uma subomissão, cujo 
coordenador é o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, 
e que a Casa indicou como Relator do projeto que será 
votado pelo Plenário o Deputado João Paulo Cunha. Há 
algumas controvérsias, como os quesitos em especial, 
em relação aos quais vamos travar enorme batalha an-
terior à batalha pública pelo referendo. Conversei com o 
Ministro Márcio Thomaz Bastos a esse respeito. Fare-
mos, no máximo duas perguntas, exclusivamente sobre 
desarmamento. Porém, já há emendas com assinatu-
ras recolhidas que ampliam as consultas para redução 
da idade penal, pena de morte, relações internacionais 
– para não dizer que são só assuntos contrários aos di-
reitos humanos – e união civil. Companheiros até do 
PT consideravam possível acrescentar outras impor-
tantes questões.

Então, há, aparentemente, um movimento orques-
trado. Não tenho aqui condições de afirmar que há a 
intenção de colocar perguntas contrárias a bandeiras 
que os direitos humanos defendem.

A primeira articulação a ser feita – e conversei 
sobre isso com o Sr. Gilberto Carvalho, Chefe de Gabi-
nete do Presidente Lula –, em especial entre Executivo 
e Legislativo, é focalizar a questão do desarmamento 
e reduzir o número de perguntas. Essa é a primeira 
batalha a ser travada aqui dentro, e é bom que tenha 
sido o Deputado João Paulo Cunha. Creio que  S.Exa. 
deverá promover algumas audiências públicas para 
obtermos respaldo social, porque não será uma dis-
puta fácil.

Ao perder um amplo setor que representa os in-
teresses da produção de armamentos, ao perder ques-
tões centrais como comercialização, crime inafiançável 
e outras previstas no Estatuto do Desarmamento, eles 
querem desconstituir esse avanço por meio da derrota 
no referendo. E nada melhor para derrotar o referendo 
do que torná-lo complexo e misturado a temas que a 
sociedade brasileira não aprovaria. Imagino que se 
submetermos a união civil hoje a referendo sem pré-
vio e amplo debate público, poucas chances ela teria 
de ser aprovada.

Há uma campanha que, como todos sabem, é 
feita por Parlamentares, setores de determinadas igre-
jas e jornalistas sensacionalistas acerca da maioridade 
penal – há programas de rádio em todos os lugares 
do Brasil que falam todos os dias, todo o tempo, que 
bandido bom é bandido morto, independentemente de 
ele ter 10 ou 100 anos.

Trago essas informações para dizer que depen-
deremos bastante do resultado preliminar do que vai 
ser votado na Câmara, para que possamos dar de 
fato início a uma campanha nacional. Creio que tere-
mos de conversar com o Executivo, pois a ele caberá 
parte da publicidade garantida pela legislação como 
campanha. É provável que tenhamos de constituir uma 
frente parlamentar, ou duas. Teremos programas de 
televisão como numa campanha eleitoral normal, uma 
parte dizendo por que votar “sim”, outra parte dizendo 
por que votar “não”.

Enquanto isso não estiver devidamente regula-
mentado, podemos continuar a fazer o que já esta-
mos fazendo, por meio de reuniões e debates e da 
participação em programas de rádio e televisão, com 
a manifestação de igrejas, entidades e movimentos, 
no sentido de se formar uma opinião pública a favor 
do desarmamento.

O fato é que não há como dar início a uma cam-
panha pública antes que seja votada nesta Casa. Ti-
vemos um problema grave com a Comissão de Segu-
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rança Pública, que conseguiu retardar o processo ao 
máximo derrubando o quorum para não haver relatório. 
Conversamos com o Presidente da Casa, e S.Exa. as-
sumiu o compromisso de colocar a matéria em pauta. 
Parece-me que, por já ter designado Relator, S.Exa. 
cumprirá o prometido.

Feito esse esclarecimento, no que depender da 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, 
o referendo sobre o desarmamento estará em pauta 
assim que, por meio da rede que estamos articulando, 
tivermos resolvido essas questões.

Já há subcomissão para tratar a matéria, e a 
sugestão que fazemos é que Estados e Municípios 
intensifiquem suas campanhas locais, independente-
mente de a questão já estar resolvida na Câmara dos 
Deputados. A matéria será votada aqui e, depois, irá 
ao Senado Federal, de onde, se modificada, retorna-
rá para cá.

Que comece, portanto, a campanha nos Estados, 
com base na defesa dos direitos humanos, no alto 
índice de homicídios, na realidade irrefutável de que 
nossos jovens de 14 a 25 anos estão matando e estão 
morrendo – o último censo do IBGE é riquíssimo em 
informações sobre os homicídios no Brasil.

Outro ponto que, assim como fiz com o desar-
mamento, passo a encaminhar separadamente é a 
violência doméstica praticada especificamente con-
tra mulheres. Já chegou a esta Casa projeto de lei 
encaminhado pelo Governo que chamamos de Esta-
tuto contra a Violência Praticada contra a Mulher. Já 
foi designada Relatora a Deputada Jandira Feghali, 
e pretendemos realizar nesta Casa, na primeira se-
mana de agosto um grande seminário para debater o 
tema com a sociedade – um País que tem por ano 2 
milhões de vítimas desse tipo de violência não pode 
minimizar o assunto.

O seminário será realizado conjuntamente pela 
Comissão de Direitos Humanos, pela Comissão de 
Seguridade Social, pela Comissão de Constituição e 
Justiça, pela Comissão de Segurança Pública e pela 
Comissão de Finanças. Em alguns Estados, por ra-
zões como tamanho, número de habitantes ou maiores 
índices de violência praticada contra a mulher, serão 
realizadas audiências públicas.

Pretendemos votar o projeto no dia 25 de no-
vembro, Dia Internacional de Luta contra a Violência 
Doméstica, e realizar audiências públicas em todos os 
Estados antes de entrarmos na disputa interna nesta 
Casa – V.Sas. são de Casas Legislativas e sabem como 
a coisa funciona – seria colocar em risco a possibili-
dade de votarmos o projeto ainda este ano.

Portanto, fiquem atentos, procurem os Deputados 
Federais de seus Estados para obterem informações. 

Assim que o calendário estiver pronto, a Comissão de 
Direitos Humanos passará a todos os inscritos neste 
evento as informações sobre as audiências públicas.

Um dado fundamental é necessário, porque aqui 
também está outro tema de que todos falaram: a crian-
ça e o adolescente. Quando se fala violência contra a 
mulher, pensamos automaticamente na adulta, andando 
no meio da rua, que sai de um supermercado, que vai 
a um bar. No Estado de São Paulo já detectamos que 
50% da violência ocorre contra meninas.

Isso acaba passando despercebido, porque quan-
do se fala em mulher, pensa-se logo em adulto. Vamos 
agregar todos esses dados. Temos aqui uma articula-
ção das mulheres do Parlamento, uma comissão extra-
oficial, com reuniões regulares, todas coordenadas. E 
ontem fizemos essa reunião. Assim que dispusermos 
de todos os dados, disponibilizaremos os mesmos 
aos senhores.

Todos estão recebendo a cartilha elaborada pelo 
Márcio, pela Simone, pelo Agostino, com ajuda do Ri-
cardo Balestreri, da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública. Mais de 90% das questões aqui abordadas 
estão integral ou parcialmente contempladas nessa 
cartilha: a formação, o funcionamento legislativo, a 
ação legislativa, os tratados internacionais dos pactos 
de que o Brasil é signatário.

As sugestões que não estiverem contempla-
das na cartilha, a Comissão de Direitos Humanos 
se responsabilizará de inclui-las. Propomos 90 dias 
para os senhores individualmente e na comissão 
verem o que é necessário agregar ou alterar nesse 
contexto. Por enquanto, estamos trabalhando com 
uma cópia xérox, mas pretendemos fazer uma pu-
blicação em formato de livro que ajude o desenvol-
vimento cotidiano do trabalho Parlamentar sobre 
direitos humanos.

Todas as informações estão disponíveis no site 
e também no CD entregue aos senhores. 

É necessário firmarmos esse compromisso, a 
partir de hoje, porque a Câmara tem estrutura para 
fazer essa publicação. Ademais, não podemos perder 
essa oportunidade nem permitir que este rico debate 
não seja agregado na cartilha sobre o Parlamentar e 
os Direitos Humanos.

Creio que respondi a parte dos encaminhamentos.
(Não identificado) - Acabei de receber o docu-

mento, em que funcionários da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias, Secretários, assessoria técni-
ca, assessores de imprensa, setor administrativo, de 
informática, de informação e documentação, estagiá-
rios e pró-adolescentes... Não vejo aqui a assessoria 
jurídica.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Temos, sim, assessoria jurídica.

(Não identificado) - Acompanhando esse ra-
ciocínio, a maior dificuldade nossa, das comissões de 
direitos humanos, seja na área municipal ou estadual, 
exatamente é a estrutura, porque os Parlamentos mui-
tas vezes não dão estrutura, em assessoria jurídica. 
Acompanhamos cada problema grave e acaba não 
acontecendo nada porque você não tem apoio jurídico 
suficiente para ingressar na Justiça e pedir a condena-
ção daqueles que violam os direitos humanos.

Gostaria que desse debate saísse o apoio às de-
mais Comissões de Direitos Humanos, seja na esfera mu-
nicipal ou estadual, principalmente na área jurídica.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Gostaria de explicar que o nosso corpo jurídico está 
embutido na assessoria técnica que o Vereador citou. 
Podemos aprovar aqui, por unanimidade, uma recomen-
dação como fruto do debate a ser enviado às Assem-
bléias e Câmaras no sentido de ampliar ou de dotar de 
estrutura as Comissões de Direitos Humanos.

É claro que isso é um reforço. Nós aqui temos nos-
sas dificuldades. Às vezes conseguir uma passagem, 
o deslocamento de um Parlamentar em tempo hábil, é 
difícil. Precisamos de mais computadores, queremos ter 
mais técnicos à disposição da Comissão, mas não terí-
amos problema para redigir e amanhã apresentarmos e 
submeter à apreciação de todos os presentes moção ou 
recomendação que possa ser enviada às Câmaras.

O SR. ÍTALO CARDOSO - A preocupação é o 
quorum de amanhã, porque a Presidenta passou a car-
tilha, o CD e vários Parlamentares articulam reuniões 
para amanhã para aproveitar o máximo tempo aqui em 
Brasília. Se for garantido que vai ter mesmo, tudo bem, 
senão gostaria de ver um banco de dados que permi-
tisse aos Parlamentares alimentá-lo a partir dos seus 
Estados e Municípios.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Sobre o quorum de amanhã, pelas informações que 
recebemos, dos que já saíram, só o Teruel ainda vai sair, 
portanto, achamos que o quorum está garantido.

Quanto ao banco de dados, quando pensamos, 
não sei se poderíamos fazer agora, uma vez que provo-
cados aqui pelo Ítalo, numa proposição de como essa 
rede poderia funcionar pela Internet, já a submetemos a 
vocês, porque aí resolvemos um outro problema impor-
tante. Depois de resolvermos isso, se vamos ter ou não 
coordenação e como vamos tratar os demais temas, é 
bom até ter uma idéia de como fica a rede na Internet, 
para vermos como tratar informações, troca de experi-
ência, proposição de formação e ações comuns, sejam 
legislativas ou de natureza mais política, que não sejam 
necessariamente através de PROGEM.

O Márcio vai fazer a operação para todos nós.
O SR. MÁRCIO MARQUES DE ARAÚJO - A 

idéia é que a rede tenha endereço, que é a rede na 
Internet. Temos aqui um espaço que vai ser gerido 
pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos 
Deputados, mas que pertence a todas as Comissões 
de Direitos Humanos das Assembléias Legislativas e 
das Câmaras Municipais.

Ali à direita, onde a mãozinha está indicando, 
está o espaço, dentro do site da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias, que, aliás, está sendo inaugu-
rado hoje – em seguida haverá uma explicação sobre 
esse site –, o espaço coletivo, o espaço comum da 
campanha.

Podemos usá-lo para várias atividades, por exem-
plo, fazer campanha. A Anistia Internacional se es-
tabilizou no Brasil fazendo campanhas. As pessoas 
mandavam a mesma mensagem ou uma variação da 
mensagem para várias autoridades pedindo a mesma 
coisa, o que produziu resultados eficazes durante muito 
tempo. É uma prática que podemos adotar. Podemos 
usar para formação, para aperfeiçoamento, para troca 
de experiências, como disse a Deputada Iriny Lopes.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Márcio, vou aproveitar que você está fazendo a ex-
posição para registrar presença no plenário porque 
estão me chamando há horas. Por favor, conduza os 
trabalhos até a minha volta.

O SR. COORDENADOR (Márcio Marques de 
Araújo) - Enquanto isso, vamos explicando como a 
rede vai funcionar.

Todos os que tiverem alguma campanha e quise-
rem a participação dos colegas – Vereadores, Depu-
tados Estaduais, Deputados Federais – podem enviar 
e-mail para a rede, onde haverá espaço para receber 
todas as comunicações, e o gestor da rede, que es-
tará aqui em Brasília, vai fazer a apresentação dessa 
proposta, que virá livremente e será assumida tam-
bém livremente.

Cada um dos outros Parlamentares assume ou 
não. Não há dever de aderir a nenhuma campanha. 
É uma associação totalmente livre. Essa fórmula vai 
chegar à rede pelo Portal da Câmara dos Deputados, 
onde há várias formas de se chegar à Comissão de 
Direitos Humanos.

Para falar dessa parte, passo a palavra ao Di-
retor do Centro de Informática da Câmara dos Depu-
tados, Otavio Fernando Torres, que conhece melhor 
o espaço.

O SR. OTAVIO FERNANDO TORRES – Boa tarde. 
Sou Diretor da área de Disseminação de Informação 
do Centro de Informática.
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Na página inicial da Câmara, pelo endereço www.
camara.gov.br, há uma área de Comissões, onde você 
pode selecionar a Comissão desejada. No caso, sele-
ciono Direitos Humanos e Minorias. Então, entro dire-
tamente na página da Comissão de Direitos Humanos. 
O caminho seria entrar na página da Câmara, www.
camara.gov.br e acessar, na área de Comissões, a 
Comissão de Direitos Humanos.

Essa página, que está sendo inaugurada hoje, 
traz uma série de informações sobre a Comissão e o 
tema direitos humanos. Temos aqui, na área central, 
os destaques. Serão colocadas informações dinâmi-
cas, com notícias relacionadas ao tema. Temos ainda 
na área central o detalhamento de todas as reuniões 
realizadas nesta Comissão. Por exemplo, este evento, 
que está em andamento, informação dinâmica; mos-
tra todas as reuniões, seminários, audiências públicas 
promovidas pela Comissão; tem todos os detalhes 
desse evento.

Após este evento haverá um ícone relacionado 
com o áudio. Então, tudo o que foi dito aqui, durante 
todos esses dias, pode ser acessado. Pode-se ter aces-
so de qualquer lugar com ponto de Internet ao áudio 
gravado deste e de todos os eventos da Comissão.

Além disso, há aqui a área do que é a Comissão, 
uma descrição; a área “Membros da Comissão”, todos 
os Deputados membros da Comissão; a área “Fale 
Conosco”, canal direto pela Internet de comunicação 
com a Comissão. Há também todas as informações 
das reuniões da Comissão.

Então, se eu precisar de uma reunião que foi 
realizada num período que eu possa informar, tenho 
as últimas aqui, mas posso selecionar reuniões dos 
anos anteriores também, informando o período que 
eu quero, e obter todas as informações de cada uma 
dessas reuniões. Posso ter acesso a todos os projetos 
de lei que estão na Comissão à espera de deliberação, 
prontos para a pauta. Posso ter acesso ao inteiro teor, 
por exemplo, de um projeto de lei. Se eu quiser todos 
os detalhes desse projeto de lei, quem é o autor, do 
que se trata ou  até mesmo ver o texto integral desse 
projeto, tenho acesso pela página da Comissão.

Além disso, tenho informações sobre os projetos 
na área de direitos humanos, ou seja, mesmo projetos 
que não estejam aqui na Comissão, mas sejam rela-
cionados a direitos humanos. Tenho acesso a eventos 
e realizações da Comissão, a todas as Subcomissões 
daqui e a informações, textos sobre instrumentos in-
ternacionais de direitos humanos, como a Declaração 
Universal, a Declaração Americana, ou seja, diversos 
textos relacionados ao assunto, além de informações 
de relatórios e links para outros portais relacionados 
ao tema de direitos humanos.

Então, o acesso é muito simples, como já disse. 
Encontramos aqui também os destaques, todas as 
campanhas e eventos relevantes que a Comissão pa-
trocina ou de que participa de alguma forma.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. COORDENADOR (Márcio Marques de 

Araújo) - A partir de hoje, com a inauguração do sub-
site da rede, cada uma das instituições de vocês pode 
participar. Para facilitar a identidade visual da rede, co-
locamos esse símbolo, ainda provisório, essa pombinha. 
Consta do CD distribuído a vocês o texto da cartilha 
e essa imagem. Então, é só baixar e colocar no link 
para ser um link que já identifica visualmente a Rede 
Parlamentar Nacional de Direitos Humanos.

Haverá esse link também, com essa pombinha, 
na página de abertura do Interlegis, que, como todos 
sabem, é o espaço virtual do Poder Legislativo no 
Brasil. Ele fica localizado no Senado Federal e várias 
Câmaras e todas as Assembléias Legislativas já es-
tão conectadas, inclusive com videoconferência. Em 
breve a nossa logomarca vai ser colocada aí. Então, 
caso alguém queira utilizar, essa logomarca está dis-
ponível no CD.

Falando ainda de atividades da rede, pretendemos 
realizar ainda este ano atividade de formação destina-
da a Parlamentares e assessores na área de direitos 
humanos, por intermédio do Interlegis, um curso pre-
sencial aqui em Brasília e videoconferências em outros 
Estados. Vamos buscar os recursos necessários para 
isso. Em breve informaremos por meio da rede.

Outra coisa é o que entra e o que não entra. Não 
temos regra definida ainda. A regra inicial que propo-
mos é que seja tudo que parece ser de interesse de 
toda a comunidade parlamentar comprometida com 
os direitos humanos. Encaminhem a proposta de vo-
cês para nós. Em princípio, vamos colocar tudo o que 
vier. Aos poucos, desenvolveremos essas regras de 
gestão da rede.

Abrimos, agora, a palavra para os comentários 
a respeito da rede.

(Não identificado) - Gostaria de fazer uma per-
gunta sobre a rede.

Acabamos não discutindo a estruturação da rede. 
A Deputada do Rio Grande do Sul parece-me que fez 
algumas propostas e ficamos de avaliar como seria, 
digamos assim, configurada, estruturada a rede. Pelo 
que percebo, ficou um pouco informal, quer dizer, se 
faz o link ali com aquela sub-rede, dentro do site da 
Comissão, e se colocam as campanhas, enfim, as 
ações que estão sendo propostas nos Estados e Mu-
nicípios, e fica uma questão sem ser muito amarrada, 
sem muita formalidade, sem muita estruturação.
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Isso me preocupa porque se a coisa fica muito 
solta, acaba fugindo um pouco do objetivo da reunião. 
Então, é preciso avançar, além dessa questão, para 
uma estruturação mais formal, uma rede que possa, 
digamos assim, aglutinar todos os Estados e Muni-
cípios dentro de uma questão que, muitas vezes, é 
comum a todos.

Sobre os relatos aqui, há a violência contra as 
mulheres, contra as crianças, há a questão dos pre-
sídios, dos adolescentes, dos negros, dos homosse-
xuais, há a violência rural que, de pronto, já observei 
que aqui não há – não é? – e que precisamos contri-
buir em relação a ela. É preciso que a Comissão de 
Direitos Humanos e essa rede se debruce sobre essa 
questão da violência rural que, no meu entendimento, 
é a luta de classes aberta no Brasil.

E sobre a violência urbana, que é a mais gene-
ralizada. Os recortes precisam ser levados em consi-
deração, mas é preciso, também, que se tenha a ela-
boração mais aprofundada da violência nos grandes 
centros. As duas violências diferem-se pela motivação, 
mas têm raízes comuns, que é a desigualdade social. 
As vítimas são as mesmas. Na cidade são jovens, ne-
gros, meninas, pobres. No campo são trabalhadores 
rurais, camada muito pobre da sociedade. Precisamos 
nos debruçar sobre isso.

Solicito que a Deputada do Espírito Santo escre-
va sobre esses 3 eixos comuns para depois fazermos 
o detalhamento, aí, sim, levando-se em consideração 
os recortes de gênero, de raça, de orientação sexual. 
Porque é exatamente o combate à violência, violência 
nos seus diversos matizes, de forma generalizada, o 
acesso à Justiça e o terceiro eixo, que é o Plano Na-
cional de Educação. São esses 3 eixos básicos.

No meu entendimento, a abordagem foi perfei-
ta. Depois, sim, descemos a detalhes sobre essa vio-
lência: urbana, rural, contra as mulheres, crianças e 
adolescentes.

Aqui fica o compromisso daqueles que queiram 
contribuir, por meio desse link, mas fica, também, di-
gamos assim, o vácuo que observo de não termos 
amarrado essa rede, de não a termos estruturado, de 
fato, para sabermos como ela vai funcionar. Como é 
que vão funcionar as Comissões de Direitos Humanos, 
os Conselhos Estaduais, Municipais, com a Comissão 
Nacional.

É isso que está faltando, essa amarração do deba-
te que fizemos hoje e, para mim, é muito importante.

O SR. COORDENADOR (Márcio Marques de 
Araújo) - Antes de devolver a Presidência à nobre Depu-
tada Iriny Lopes, que acaba de retornar, esclareço que 
no caso do manual, da cartilha, aqui tem, na verdade, 
alguns temas da luta pelos direitos humanos, mas são 

alguns temas, digamos, entre os mais recorrentes, 
embora não sejam todos eles, e alguns exemplos de 
ações que um Parlamentar pode desenvolver.

Mas os temas que foram discutidos durante o 
dia, e vão ser fechados amanhã, não estão necessa-
riamente aqui, como esses que a senhora acabou de 
mencionar.

Essa é uma outra decisão a ser tomada sobre os 
temas que vão fazer parte do nosso documento final. 
Aliás, só pelo fato de já ter sido falado, eles já integram 
o relatório em áudio – não é? – que foi mostrado pelo 
nosso colega da técnica. E depois vai haver um relatório 
final que será enviado, também, para várias autoridades 
e os presentes. Aí incluímos esses assuntos.

Quero dizer ainda, nobre Deputada Iriny Lopes, 
que a outra questão abordada é com relação à pro-
posta de formalização. A Deputada Miriam Marrone 
propôs que houvesse fóruns nacional, regional e es-
tadual. A única proposta de formalização, até agora 
apresentada, foi essa.

Enquanto V.Exa. teve de se ausentar, Sra. Pre-
sidenta, nobre Deputada Iriny Lopes, foi apresentada 
a preocupação em ter uma amarração maior com re-
lação a isso.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Foi apresentada pela companheira Miriam Morrone a 
proposição de estruturação organizativa nos âmbitos 
federal, estadual e regional. Foram feitas algumas pon-
derações por parte do Deputado Yulo Oiticica.

Quero mediar a proposta da Miriam Morrone e as 
ponderações do Yulo Oiticica. Do ponto de vista ideal, 
a proposta da Miriam é excelente; do ponto de vista 
das dificuldades, o Yulo Oiticica tem razão nas dificul-
dades apresentadas. Só que nem conseguiremos ir 
diretamente para o ideal nem podemos ficar imobili-
zados pelas dificuldades.

Então, faço a seguinte sugestão: em primeiro lu-
gar, que considerássemos como instrumento cotidia-
no da nossa articulação a rede na Internet, que seria 
alimentada por nós. Portanto, teríamos de receber, por 
parte dos senhores, a atualização de informações, de 
sugestões, de proposições, de identificação de situa-
ções. Isso seria, vamos dizer, o nosso contato diário. To-
dos os dias estaríamos interligados pela nossa rede.

Indicaríamos os Estados que têm maior condi-
ção estrutural e maior número de Câmaras com suas 
Comissões funcionando. Trabalharíamos no sentido de 
estimular a constituição dessa rede regional. E para que 
não tiremos burocraticamente uma coordenação nacio-
nal, que todos entraríamos de muito boa vontade, mas 
a realidade vai mostrar que não conseguiríamos nos 
reunir, estaria sempre faltando alguém, manteríamos 
mais uma plenária nacional este ano, com o fórum aqui 
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tentando ampliar e vamos avaliando até o meio do pró-
ximo ano. Então, teríamos mais uma plenária este ano, 
uma outra o ano que vem e, aí, avaliaríamos o amadu-
recimento para ver se já teríamos condição de constituir 
coordenações estadual, nacional e regionais.

Não está impedido, portanto, quem já tem condi-
ções favoráveis de fazer. Pelo contrário, temos de tra-
balhar no sentido de estimular. Também não tiraríamos 
aqui uma coordenação que teria dificuldades de fun-
cionar. Todos nós nos comprometeríamos a voltar aqui 
mais uma vez este ano e mais uma vez ano que vem 
para deliberar se já avançamos, se está maduro ou se 
tem condições. Mas a rede em si estaria funcionando 
interligada pelo espaço na Internet para essa troca per-
manente das informações necessárias.

Está posta aqui a pauta de direitos humanos na-
cional. Aqui está a situação das violências, urbana e 
rural, em razão da terra; a situação de violência contra 
a criança, adolescente e mulheres, negros, homosse-
xuais. A pauta dá conta de que temos de trabalhar a 
questão indígena.

Volto a dizer: não é porque os índios vieram hoje 
a esta Casa, é porque está-se chegando a uma situa-
ção difícil. Tivemos de nos deparar com a triste realida-
de do relatório da Anistia Internacional, mês passado, 
focalizado na questão indígena brasileira. Então, se o 
próprio Governo admite as dificuldades, admite que está 
recuado em relação ao que seria uma pauta positiva e 
afirmativa, apesar de o Ministro Márcio Thomaz Bastos 
dizer que até o final do ano que vem todas as terras 
estarão demarcadas, mas só essa reação do Gover-
nador de Roraima em relação à Raposa Serra do Sol 
já é uma preocupação.

E há a questão central que debatemos em seminá-
rio na Comissão de Direitos Humanos, no Dia do Índio, 
abordada por eles, que não pode substituir o que está 
previsto na Constituição por tentativa de negociação. 
Lá está previsto que a terra dos índios têm de ser dos 
índios, têm de ser demarcadas e homologadas. No en-
tanto, estão surgindo muitas proposições de se negociar 
porque ali já tem fulano, sicrano e tal. O cumprimento da 
Constituição é demanda central para os índios.

Temos a questão do acesso à Justiça, do Poder 
Judiciário, como um todo, porque nós, Direitos Humanos, 
devemos ter estratégia nacional com a reforma do Po-
der Judiciário que foi votada, embora ela esteja aquém 
daquilo por que brigamos a vida inteira.

Mas ela trouxe novidades e nós, que estamos 
trabalhando, Parlamentares, não estamos fazendo link, 
estimulando a sociedade a se organizar em torno das 
alterações que ocorreram. Mas a questão do Poder 
Judiciário não se atém a isso, a Sra. Malu Gouvêa 
tem razão.

Há a questão dos quilombolas. Ou seja, a pau-
ta está posta. Teríamos de discutir um pouco como 
tratá-la. Como é que vamos fazer? Vamos fazer uma 
central de denúncias? Vamos organizar conjuntamen-
te, talvez seja o mais adequado, e digo isso para a 
apreciação de V.Exas., grande seminário nacional 
onde podemos trazer os Governos Estaduais, para 
tratar sobre temas que eles conhecem.

Quando pensamos em direitos humanos sem-
pre dão paulada no Governo Federal. Historicamente 
é isso. E não é isso. Há uma série de questões que 
são de responsabilidade dos Governos Estaduais, 
tais como, o sistema prisional, segurança pública. 
Tudo isso.

(Não identificado) - Sra. Presidenta, nobre 
Deputada Iriny Lopes, alguns Deputados fizeram 
certas referências e quero destacar o que V.Exa. 
verbaliza ao tratar desse tema. Somos pioneiros, o 
Brasil é pioneiro quando trata de direitos humanos, 
ao aprovarmos, ano passado, na Conferência Nacio-
nal de Direitos Humanos.... diga-se de passagem, 
o Governo Lula teve a coragem de ser o primeiro a 
realizar Conferência Nacional de Direitos Humanos 
com caráter deliberativo e que aprovou a criação de 
Sistema Nacional de Direitos Humanos.

Se formos ver o que foi aprovado em relação ao 
Sistema Nacional de Direitos Humanos, a função do 
Poder Legislativo e principalmente a das Comissões 
de Direitos Humanos está integrada a esse sistema 
de proteção de reparação e de promoção de direitos 
humanos.

Não podemos nos desvincular dessa proposta 
de criação. Algo prioritário para essa Rede Parlamen-
tar seria termos presentes a criação desse sistema, 
porque todos os senhoras e senhores aqui presentes, 
digo, principalmente os Parlamentares, vão entrar para 
a história. O Governo Lula, os Governos Estaduais 
que assumirem os Sistemas Estaduais de Direitos 
Humanos vão entrar para a história. Repito, isso vai 
ficar na história.

Sobre essa nossa cartilha, já fiz alguns aponta-
mentos aqui em março. Vou fazer algumas sugestões 
de alteração em relação ao Sistema de Proteção aos 
Diretos Humanos, porque temos de incluir o Sistema 
Nacional de Direitos Humanos que todo mundo estu-
dou, batalhou e propôs.

É só uma referência em relação a esse deta-
lhe.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Sobre essas questões de responsabilidade de Go-
vernos Estaduais e administrações Municipais, este 
Fórum pode convocar grande seminário nacional 
com a presença dos Governadores, dos Prefeitos 
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das Capitais e das cidades com mais de 200 ou 300 
mil habitantes. Poderemos estabelecer critérios: que 
possamos aqui, por exemplo, fazer mesas e painéis 
sobre saúde, educação, segurança pública – que hoje 
têm ramificação e repercussão enormes sobre parte 
considerável das questões abordadas.

Poderíamos realizar isso este ano porque ano 
que vem é ano de eleição e não faremos nada. Va-
mos realizar a nossa plenária porque nos comprome-
temos a fazer ainda no primeiro semestre mais uma 
coisa grande, um seminário que envolva Governos, 
que crie espaços, que mobilize a mídia. No ano que 
vem isso vai ser impraticável. Então, teríamos de re-
alizar este ano.

Podemos, além do Poder Executivo, envolver o 
Conselho Federal da OAB, que, de fato, está bastante 
distanciado desses fóruns nacionais, dessas discus-
sões nacionais em relação aos direitos humanos.

Poderemos debater uma parte dos temas aqui 
abordados. Em relação a outros, teríamos de siste-
matizar e, talvez, até amanhã reapresentar alguma 
sugestão de encaminhamento sobre parte dos temas 
que estão aqui. Poderíamos constituir Comissão, além 
de nós da Comissão de Direitos Humanos, e quem 
mais pudesse agregar, para darmos uma peneirada 
em todos esses temas. Vermos o que podemos jo-
gar para esse grande seminário. Temos de ver ime-
diatamente com quem tratar, de que maneira tratar 
e com que instrumentos tratar o assunto. Isso daria 
conta desse número enorme de questões que aqui 
abordadas.

Alguém quer falar contrariamente a essa minha 
proposição, de realizarmos esse grande seminário 
ainda este ano para envolver os Poderes Executivos 
Estaduais e Municipais? (Pausa.)

Podemos considerar aprovada essa proposta? 
(Pausa.)

APROVADA.
Deveremos fazer moção de apoio ao pedido 

de federalização do caso Goiânia, para que amanhã 
possamos encaminhar a quem de direito, não sei se 
o Dr. Claúdio Fonteles já deu parecer, se ainda está 
com ele. Vamos entrar em contato com S.Exa., mas 
já vamos antecipar e mandar para o STJ, também, 
porque o Dr. Cláudio Fonteles fazendo é para lá que 
vai. Podemos fazer dessa maneira.

Vamos encaminhar a proposta do Ministro Nil-
mário Miranda, que é da realização de audiência pú-
blica, para tratar recomendações de como proceder 
em casos de despejos urbanos, assim como já há 
recomendações nos casos de desocupação rural.

A Comissão vai organizar essa audiência públi-
ca. Vamos avisar a todos. Quem puder estar presente 
será bem-vindo. 

Pergunto, também, se a minha proposta de me-
diação aqui fica acolhida. Ou seja, vamos estimular a 
constituição das redes regionais, mas no âmbito nacio-
nal vamos manter 2 plenárias: uma neste ano e uma 
ano que vem, quando avaliaremos o amadurecimento 
para a constituição de uma coordenação nacional.

Pergunto se há alguém quer pronunciar-se con-
trário a essa posição? (Pausa.)

A SRA. MIRIAM MARRONE - Quero esclarecer 
a proposta, Deputada Iriny Lopes. A coordenação, para 
mim, está implícita. A Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara dos Deputados é que organiza, articula no 
âmbito nacional. A idéia é para ter responsabilidades. 
Ela, inclusive, trabalha com rotatividade. É só para ter 
alguém que encaminhe para os temas regionalmen-
te porque, senão, ninguém é responsável, ninguém 
toma atitude.

Deve ser feito por períodos. Esse primeiro se-
mestre é no Rio Grande do Sul, na minha regional; no 
segundo semestre é o Paraná. Dou o meu exemplo 
lá para trabalharmos sempre com certa articulação e 
certo poder de disciplinamento.

A nossa experiência aqui não deu certo. Não é que 
não deu certo, mas anda pouco. Estamos reclaman-
do disso. Falta mais essa rede, essa amarra que não 
conseguimos ter. Todas as intervenções foram nesse 
sentido. Que bom a rede. Mas que rede? Quando e 
como ela se instala?

Assim, minimamente, vou tratar de articular com 
meus parceiros do Paraná e de Santa Catarina para 
podermos montar uma agenda com algumas ações.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Miriam, é exatamente isso. Não formalizamos algo 
que, em determinados lugares, pode não se traduzir em 
realidade, mas estimulamos e apoiamos onde existe 
condição de fazer, além de estimularmos o crescimen-
to e o fortalecimento nas regiões que ainda não estão 
devidamente fortalecidas. Logo, não há nada de impe-
ditivo. Vamos fazendo uma soma permanente.

Assim, se há condições não apenas na região 
que você citou, mas em outras, este Plenário orienta-
rá no sentido de que se articulem, tomem posições. 
Vamos nos responsabilizar pelo espaço na Internet, 
vocês vão alimentá-lo e vamos mantê-lo funcionando. 
Portanto, teremos informações circulando em tempo 
real e rapidamente. E claro que, de acordo com essa 
informação diária, haverá ocasiões em que vamos ter 
de nos mobilizar e nos chamar mutuamente para cer-
tas situações.
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A Comissão de Direitos Humanos assume o papel 
não de coordenadora, mas de estimuladora.

A SRA. MALU GOUVEIA - Concordo com a 
Deputada do Rio Grande do Sul. Parece-me que pelo 
menos uma questão podemos decidir, e que é a von-
tade de todos os participantes: um Fórum Nacional. Se 
nos Estados ou nas regiões isso ainda não é possível, 
temos de dar tempo ao tempo.

Realmente, muitos Municípios não têm, em suas 
Câmaras Municipais, Comissão de Direitos Humanos, 
muitos não estão ganhos para isso e vamos precisar 
estimular a partir dessa questão da rede. Mas temos 
a questão do Fórum Nacional, porque todos os que 
atenderam ao chamado da Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias da Câmara dos Deputados vieram 
exatamente imbuídos dessa motivação, desse espírito 
público de defesa da sociedade contra a violação dos 
direitos humanos.

E o fórum é um ponto que não é muito burocrá-
tico, não necessita de muita coordenação, como se 
fosse uma entidade, ou obrigatoriedade de reuniões. 
Podemos formá-lo e, por exemplo, se houver uma cam-
panha de violência, de atentado aos direitos humanos 
em Goiânia, Goiás, o fórum é rapidamente consultado 
através da rede, e todas as Comissões se mobilizariam 
favoravelmente àquela ação em Goiânia. Ou no Pará, 
onde há o problema dos assassinatos, como o caso 
da Irmã Dorothy. Assim, teríamos um fórum, algo que 
nos aproximasse, porque fica uma coisa muito informal. 
Quer dizer, se quisermos, alimentamos e estimulamos 
o site da Comissão. O fórum seria compromisso de 
ação parlamentar pelos direitos humanos. Pelo menos, 
essa seria a semente do Fórum Nacional. E daríamos 
tempo para os Estados se organizarem.

Na Amazônia, temos o Parlamento Amazônico. 
Já avançamos nesse sentido, e, amanhã, em Belém, 
teremos reunião deste Parlamento que reunirá todas 
as Assembléias Legislativas da região amazônica e 
incluiremos os direitos humanos, que é o que está fal-
tando. Estamos discutindo as questões da biopirataria, 
das fronteiras, das agências de desenvolvimento, do 
que fazer para combater os conflitos agrários, mas não 
estamos discutindo ainda os direitos humanos. Na pró-
xima reunião, em Roraima, vamos incluir a temática 
dos direitos humanos e iremos com a incumbência de 
levantar essa questão no Parlamento Amazônico.

Portanto, gostaria de saber se é possível, pelo 
menos, estabelecer o Fórum Nacional.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Com a palavra o Sr. Ítalo. 

O SR. ÍTALO CARDOSO - Sra. Presidenta, caso 
queiram resolver a questão do fórum, voltarei mais tarde.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Creio que não haja divergência; estamos somando. 
Propus duas plenárias até para podemos analisar me-
lhor o quadro e daí então chamar esse conjunto de 
fórum. Para mim, é a mesma coisa. Quando falamos 
que nos responsabilizaremos pela manutenção das in-
formações do site, não é só no sentido de recebê-las e 
registrá-las, mas também de analisá-las e articulá-las 
quando necessário. Quando chega ao site informação 
de fato relevante, imediatamente nos articulamos com 
todos os que participam e estão interligados na Rede. 
Mesmo que isso tenha nome diferente, não vejo dife-
rença no encaminhamento. Apenas não teríamos uma 
coordenação formal.

O SR. ÍTALO CARDOSO - Deputada Iriny, quanto 
à questão do espírito do fórum, por exemplo, no caso 
de Goiânia, se esse site já estivesse funcionando, se 
essa idéia do fórum já estivesse colocada e ele desse 
orientação a todas as Câmaras Municipais sobre como 
fazer a denúncia, se possível um ato, isso já represen-
taria o fórum funcionando; seria sua vida orgânica, o 
espírito do fórum funcionando. Se sairmos daqui com 
essa compreensão, estará resolvido que o fórum está 
funcionando. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Então creio que haja consenso. 

Com a palavra a Malu.
A SRA. MALU GOUVEIA - Sra. Presidenta, enca-

minhei a V.Exa. e ao Márcio relatório que elaboramos 
a respeito de uma visita a um presídio feita pela Co-
missão de Direitos Humanos e pela Comissão Agrária 
da Assembléia Legislativa do Estado do Acre. Como 
isso se passou semana passada, já poderia sair algu-
ma coisa nesse site. Elaboramos relatório com fotos 
e sugestões para que isso melhore. 

Em nome do Fórum, eu e a Sandra nos compro-
metemos em apresentar essa questão no Parlamento 
Amazônico. Na verdade, quando discutimos biodiver-
sidade, estamos falando também de direitos huma-
nos. Ocorre que não nos temos batido muito nesse 
assunto no Parlamento Amazônico. Todo mundo sabe 
que também temos uma organização mais ou menos 
nesse sentido e que vamos ter um encontro na Bahia 
no final de maio. Os Deputados Estaduais poderiam 
discutir uma Secretaria de Direitos Humanos dentro da 
UNALI, o que seria importante, pois já conseguimos 
uma da mulher.

O SR. ÍTALO CARDOSO - Deputada Iriny, voltan-
do à questão anterior, não ficou claro para mim como 
o Nilmário entra na conversa sobre uma ação em cima 
das ocupações rurais e urbanas. Pelo que entendi, isso 
é algo urgente a fazer. Quero saber se haveria uma 
articulação a partir do Nilmário com o Ministro da Jus-
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tiça, com o Ministro das Cidades e com a Comissão 
de Direitos Humanos para tratar desse assunto rapi-
damente e elaborar uma resolução, ou se vamos ter 
de fazer outras reuniões para podermos marcar outro 
encontro. Queria entender melhor isso, inclusive o pa-
pel do Nilmário nessa articulação.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - A 
proposta do Nilmário foi bem concreta. Ele propôs que 
realizássemos uma audiência pública onde pudésse-
mos, primeiro, discutir as desocupações urbanas, para 
depois chegarmos ao problema da desocupação rural, 
uma vez que hoje há uma série de recomendações 
para se fazer tal desocupação; tem que ter isso, tem 
que ter aquilo outro, etc., o que não existe na questão 
da ocupação de área urbana. 

Então, comprometi-me a convocar essa audiência 
pública o mais rapidamente possível. Vamos informar a 
todos sobre data e horário para que possam participar, 
porque a maioria aqui tem esse problema. Vários disse-
ram: “Guardadas as devidas proporções, no Município 
tal, no meu Estado, isso também ocorreu”. 

Portanto, vamos realizar essa audiência pública, 
Ítalo. Vamos combinar com o Nilmário rapidamente so-
bre quem vamos convidar para essa audiência pública, 
da qual retiraremos as recomendações necessárias 
para a elaboração de procedimento para desocupa-
ção urbana. Mesmo que conquistas sejam violadas, 
teremos como brigar, pois poderemos apontar o que 
foi e o que não foi cumprido. 

Ficou claro? Vamos chamá-la o mais rapidamente 
possível e convidar todos vocês.

Com a palavra Mauro Rubem.
O SR. MAURO RUBEM - Deputada Iriny, com 

relação à proposta do Nilmário, que foi acatada, como 
estamos querendo realizar uma audiência pública na 
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia e da 
Câmara Municipal, talvez fosse interessante inaugurar-
mos o Fórum, se possível em Goiânia, considerando 
a situação, conforme sugestão da Deputada do Acre, 
e concordando com o que foi dito de que, de fato, es-
tamos constituindo mesmo um fórum com essa ca-
racterística. E é muito forte o fato de estarem 50, 100, 
200 Parlamentares se articulando em torno disso, de 
diversos problemas, porque a todo momento há vio-
lações. Creio ser um grande salto esse encontro, pelo 
que fico feliz.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Mauro, acolhemos a sugestão, mas vamos ter de ne-
gociar um local simbólico, porque não é regimental a 
realização de audiência pública fora da Casa; ela perde 
o valor regimental. Mas não estamos descartando essa 
possibilidade; estamos apenas informando a todos que 
há essa dificuldade que vamos tentar superar. Caso 

superada, realizaremos audiência externa; se não for 
superada, a audiência, para que tenha validade, terá 
de ser realizada aqui na Câmara. Mas vamos ver o 
que conseguimos junto à Mesa. Certo?

O SR. MAURO RUBEM - Certo. Caso não seja 
possível, V.Exa. já está convidada ou intimada para a 
audiência pública que lá realizaremos brevemente.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Tudo bem, vocês vão realizar a audiência pública e 
nós estaremos aqui. Isso é tranqüilo. Eu havia entendi-
do que era para realizar a nossa lá, que vai depender 
do que eu disse.

O SR. MAURO RUBEM - A proposta é essa 
mesma; e, se a senhora se articular aí, já será muito 
bom para nós.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Tudo bem.

Com a palavra o Jorge Maia.
O SR. JORGE MAIA - E para essa nova discus-

são a senhora deverá convidar a todos nós.
Mas eu gostaria de fazer uma proposta em relação 

a algo que, tenho certeza, comoveu todas as pessoas 
aqui presentes, referente à situação apresentada num 
vídeo trazido pelo Deputado de Goiás. Casos como 
esse ocorrido em Goiânia, nobre Deputada, acontecem 
em todo o Brasil. As invasões hoje são permanentes, 
constantes e, muitas vezes, a Justiça é morosa para 
tomar uma decisão. As pessoas invadem, os verdadei-
ros proprietários entram na Justiça com mandado de 
reintegração de posse e, em muitos casos, a Justiça 
só dá sentença depois de 2 ou 3 anos, quando muitas 
pessoas já estão com suas casas prontas. Não im-
porta sejam 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil casas ou 10 mil 
famílias já assentadas, que a Justiça faz vista grossa, 
deixando para decidir somente quando todo mundo já 
está acomodado nos seus lugares. Foi o que aconte-
ceu no caso exibido no vídeo do Deputado de Goiás. 
Isso me fez chorar, assim como ao Ministro. V.Exa., 
Deputada, certamente percebeu, porque aquele caso 
foi bárbaro! Foi uma covardia sem tamanho realizada 
contra um ser humano! 

Para que isso não mais aconteça, no próximo fó-
rum de debates poderíamos erguer essa bandeira, de 
modo a pressionar a Justiça para que, quando aconte-
cesse um fato dessa natureza, quando existisse uma 
invasão e os verdadeiros proprietários entrassem com 
mandado de reintegração de posse, a Justiça desse 
logo uma decisão, não deixasse correr os anos.

Isso tem acontecido não só em Goiânia, como 
também no Amazonas. Recentemente, houve uma 
invasão num local, em que o dono recorreu há mais 
de 2 anos. Por isso, milhares de famílias já estavam 
morando na área, inclusive tendo construído casas 
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de madeira e até de alvenaria. E outro caso também 
recente, a Justiça, devido a cobranças constantes, 
tomou decisão imediata, e os invasores foram des-
pejados quando ainda estavam habitando a área em 
casinhas de material rústico, cobertas por lonas, por 
material plástico. Assim, quando da desocupação, não 
houve tanto prejuízo.

Era isso o que gostaria de dizer por enquanto. Mui-
to obrigado. Que Deus abençoe a cada um de nós!

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Obrigada, Jorge.

Bem, concluímos a pauta de hoje. Gostaria de 
ver se fazemos um acordo entre nós. Acho que não 
vamos conseguir manter o ritmo até a parte da tarde, 
como estávamos fazendo antes, porque estou sentindo 
que está esvaziando. Então, se nos comprometermos 
a chegar, amanhã, pontualmente às 10h, conseguire-
mos trabalhar o que ainda falta fazer até as 12h. De-
pois das 12h faríamos a entrega dos prêmios. Quem 
puder, fica para a confraternização; quem não puder, 
volta da viagem.

Então, podemos fazer este acordo, de começar-
mos pontualmente às 10h? (Intervenção inaudível.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Sim, é melhor que seja a partir das 9h30min. Obri-
gada, Jorge.

Olhem, amanhã vamos trabalhar sobre algumas 
questões técnicas para ação parlamentar. Vamos ter 
um momento para conversar com a Coordenadora da 
6ª Câmara do Ministério Público Federal, a Subpro-
curadora Débora Duprat, o que será muito importante 
para essa relação nossa como o Ministério Público, 
um aliado fundamental. E algum nível de tratamento 
vamos dar às pendências temáticas, sobre as quais 
vou conversar com o pessoal. Amanhã faremos algu-
mas sugestões.

Portanto, vamos considerar encerrados os traba-
lhos de hoje, para retomá-los amanhã, às 9h30min. 

Muito obrigada a todos vocês. Até amanhã.
SUMÁRIO: EXPOSIÇÕES E DEBATES SOBRE 

TÉCNICAS PARA A AÇÃO PARLAMENTAR EM DI-
REITOS HUMANOS

Data: 29.04.05
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Declaro reabertos os trabalhos do VIII Encontro Par-
lamentar Nacional de Direitos Humanos.

Como havíamos combinado ontem, tentamos 
reiniciar as atividades hoje às 9h30min, mas não con-
seguimos antecipar o horário das pessoas que já ha-
viam sido convidadas para estar aqui às 10h. Então, 
estamos, de fato, começando os trabalhos neste ho-
rário, 10h.

Trataremos hoje de técnicas para a ação par-
lamentar em direitos humanos. Pretendíamos fazer 
agora o lançamento da cartilha, porém, devido ao 
deslocamento dos Parlamentares, já entregamos esse 
material ontem.

Dentro de instantes será exibido um vídeo produ-
zido pelo Conselho Nacional de Psicologia. Escolhe-
mos esse vídeo porque nós, da Comissão de Direitos 
Humanos, consideramos que, do ponto de vista da 
educação em direitos humanos, é uma das melhores 
peças produzidas ultimamente.

Está presente Marcus Vinícius de Oliveira, Vice-
Presidente do Conselho Federal de Psicologia, que 
comentará esse material, fará um histórico. Convido-o 
para compor a Mesa.

Antes de passar a palavra ao Sr. Marcus Viní-
cius, lembro que, no dia 16 de junho, realizarão um 
seminário nacional conjunto a Comissão de Direitos 
Humanos e o Conselho Federal de Psicologia. Será 
abordado um tema muito pertinente, a interdição legal 
de pessoas portadoras de distúrbio ou problema psico-
lógico. Todos receberão o convite para essa atividade 
extremamente importante.

Concedo a palavra ao Sr. Marcus Vinícius.
O SR. MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA - Bom 

dia a todos. É um prazer participar da continuidade 
desse trabalho conjunto com a Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos Deputados.

O Conselho Federal de Psicologia, há cerca de 
8 anos, começou a participar mais ativa, organizada 
e sistematicamente da luta pelos direitos humanos. 
Como psicólogos, temos uma preocupação bastan-
te específica quanto a esse tema. Entendemos que 
podemos trazer uma contribuição para o campo dos 
direitos humanos.

Os direitos humanos, como campo institucional, 
obviamente têm forte relação com o campo jurídico. 
Este último, dado seu projeto de universalismo, tende 
a ser objetivista. A lei deve buscar a objetividade. Este 
é o ideal de toda lei: ser o mais objetiva possível. E nós 
buscamos destacar, na questão dos direitos humanos, 
exatamente uma dimensão que fica muitas vezes supri-
mida, a dimensão subjetiva. Por incrível que pareça, o 
homem não é só objetividade, é também subjetividade. 
Isso significa que é fundamentalmente, com sua razão, 
com a qual se move em direção ao conhecimento e 
à aceitação da lei, também um sujeito da paixão, da 
emoção e do sentimento.

Muitas vezes, na abordagem dos direitos huma-
nos, tendemos a dar menos importância e significa-
ção a esse aspecto. Por exemplo, fazemos o exame 
de corpo de delito em alguém que sabemos foi vítima 
de tortura, mas muitas vezes não percebemos que 
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esse exame cobre parte do sofrimento desse sujeito 
– quiçá até menor, porque depois de uma analgesia 
esse sofrimento pode ser minorado. Outra coisa são 
os sofrimentos que permanecem na vida desse sujeito, 
na dinâmica emocional desse sujeito por muito tempo. 
Então, é preciso lembrar disso. Existe sempre a ques-
tão do significado da reconstrução dos sentidos para 
as vítimas de violação dos direitos humanos.

Imagino que ainda hoje as seqüelas físicas dos 
espancamentos que aconteceram no episódio da ex-
pulsão do pessoal em Goiânia – estou vendo ali o 
companheiro Mauro Rubens –, essa parte deve ter 
sido minorada, mas, possivelmente, a reconstrução 
do sentido da vida daquelas pessoas está toda por 
se fazer.

Então, o apelo que fazemos como psicólogos 
aos militantes de direitos humanos é para que incor-
porem como uma dimensão inalienável, uma dimen-
são fundamental, isso que tem sido nomeado como 
a quarta geração dos direitos humanos, exatamente 
onde se alcança a questão da identidade, o direito 
de se ter identidade própria, seja no aspecto sexual, 
seja no étnico. Esses são os temas a que nos temos 
dedicado prioritariamente no nosso trabalho de direi-
tos humanos.

O que vão ver faz parte da série Não é o que 
parece, em que nós psicólogos buscamos, por meio 
de material produzido em parceria com a TV Futura, 
da Fundação Roberto Marinho, e veiculado por ela, 
colaborar exatamente com a elucidação dessas di-
mensões subjetivas. Especificamente esse material 
trata da questão da gênese subjetiva do preconceito. O 
preconceito é uma questão objetiva que se manifesta 
no comportamento dos homens, mas também mora 
no fundo dos sentimentos humanos.

Eu até queria felicitar a campanha, recentemente 
lançada, Onde é que você esconde o seu preconcei-
to, em relação à questão étnica, porque ela já atentou 
para isso. Ou seja, não basta dizer ao sujeito: “Você não 
pode discriminar, porque você vai ser preso. É crime 
inafiançável”. É preciso que se apele para a dimensão 
subjetiva, para a dimensão da ética. Por que se vai 
produzir sofrimento desnecessário em relação àquele 
outro cidadão? Temos de mudar o foco do nosso apelo. 
Para educação em direitos humanos, trata-se exata-
mente de formar novas subjetividades, formar, desde 
criancinhas, sujeitos que têm uma nova relação.

No dia 14 de abril, realizamos o Dia Nacional 
de Luta pela Educação Inclusiva. O trabalho visou ao 
direito das pessoas portadoras de necessidades es-
peciais a participar dos ambientes comuns de desen-
volvimento dos contextos educacionais de desenvol-
vimento. Temos de ensinar as pessoas, desde peque-

nas, a cultivar o sentimento de respeito, a respeitar 
o direito do outro de ser aquilo que é, na esfera da 
sua liberdade, obviamente sem trazer prejuízo para 
a comunidade. Essa é uma equação difícil, mas nós 
psicólogos, modestamente, temos tentado contribuir 
em relação a isso.

O vídeo a que assistirão é elucidativo. Se alguém 
depois quiser fazer perguntas ou debater alguma 
questão, estarei às ordens.

(Exibição de vídeo.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Obrigada. 
Ah, 9,5, não! Então, vai ficar 10, não vai, Marcos? 

Vem cá para explicar ao pessoal como é que faz.
Enquanto o Marcos chega aqui, se tiver auto-

rização do Conselho, gostaríamos de procurar a TV 
Câmara no sentido de veicular os vídeos lá e na TV 
Senado... 

(Intervenção ininteligível.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Exatamente, nas Câmaras Municipais e nas Assem-
bléias Legislativas. 

Você poderia responder sobre isso também.
O SR. MARCUS VINÍCIUS DE OLIVEIRA - Bem, 

é muito bom quando exibimos um filme para público 
tão qualificado e percebe que o produto faz efeito. 

Pode-se verificar que a linguagem utilizada no 
vídeo é bastante aberta, não fecha e não propõe ne-
nhuma verdade, mas trabalha com a lógica da pro-
blematização. Nosso interesse é o de que as pesso-
as pensem em coisas em que nunca pensaram, que 
possam perceber que, muitas vezes, aquilo em que 
acreditamos ser a vida ou a realidade, na verdade, 
são nossas crenças. O sentido do trabalho é esse. 

Deixo registrado o site do Conselho Federal de 
Psicologia, em que se pode conseguir este vídeo: 
wwwpol.org.br. Podemos ser contactados também 
por intermédio desse site. Vou repetir: wwwpol.org.
br. Este é o site. 

Estou vendo que vários dos presentes fazem 
parte de instituições. Nós temos um programa de re-
produção e doação para instituições. Não temos con-
dições de fazer isso para pessoas físicas, porque aí o 
universo foge da nossa finalidade pública. Qualquer 
instituição que nos solicitar, porém, terá acesso. 

Na verdade, são 8 programas. Este é um deles. 
Quanto aos demais, menciono apenas os títulos: Viva 
a Diferença; Trabalho, Trabalho, que trata das questões 
relacionadas ao mundo do trabalho, ao adoecimento 
no trabalho, à luta por um trabalho saudável; Eu Lem-
bro, Logo Sou, que trata da questão da memória e da 
identidade, tanto da memória e identidade coletivas 
quanto da memória e identidade individuais ou gru-
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pais; Liderança: Profissão Impossível, que deve inte-
ressar muito aos Parlamentares e no qual discutimos 
exatamente o difícil papel social de ser um líder – e 
o que significa ser líder é um tema muito importante; 
Razão e Emoção, no qual discutimos as tensões entre 
a racionalidade e a emocionalidade, como nós todos, 
sendo mais racionais ou mais emotivos, somos racio-
nais e emotivos; outro trata do indivíduo e do coletivo, 
as tensões entre o pertencimento a um coletivo e o 
individualismo, que é uma das marcas importantes 
da sociedade na qual vivemos; Você Tem Medo de 
Quê?, que trata da questão dos medos urbanos, da 
paranóia urbana, como é que se tem produzido esse 
sentimento de insegurança e de paranóia na cidade, 
e, finalmente, Com Quem Você Pensa que Está Falan-
do?, que é muito ligado ao tema de direitos humanos 
porque reconstrói a história da humilhação social e da 
subalternidade no Brasil, discorrendo sobre as razões 
de um grande grupo de brasileiros se sentir inferior 
devido à classe e ao grupo étnico e sobre como se 
construiu, entre nós, o sentimento de hierarquia social 
de que uns são melhores do que os outros, sentimen-
tos construídos na sociedade brasileira.

Com relação à exibição, cada solicitação deve 
ser protocolada. Por quê? Porque esses produtos são 
feito com a TV Futura, um canal da Fundação Roberto 
Marinho, e estão em exibição. Já temos exibido dessa 
forma, em TVs não pagas, não comerciais, mas, para 
isso, temos de licenciar a exibição. 

Então, é possível exibir os vídeos, mas o Conse-
lho Federal não pode autorizar sozinho. Ele é parceiro, 
o produto é do Conselho Federal e da TV Futura, e 
temos de fazer o licenciamento para sua exibição. Essa 
solicitação também pode ser feita pelo nosso contato 
via site do Conselho Federal de Psicologia, e faremos 
tramitar um processo, por meio do qual as casas vão 
poder exibir o programa com autorização conjunta do 
Conselho Federal de Psicologia e da TV Futura. Não 
temos como liberá-los automaticamente. 

Mas acredito que, dado o caráter da TV Futura, 
não haverá nenhum inconveniente em que TVs como 
essas possam fazer a exibição, desde que programa-
das e devidamente autorizadas. 

Com relação à exibição para grupos em qualquer 
outro lugar, como em quermesses, debates, colégios, 
não há qualquer restrição. Que não me escute a TV 
Futura, mas fazemos de conta que não sabemos que 
esse material é muito copiado, e, às vezes, de uma 
cópia se faz outra. Entregamos um kit desses a mais 
de 300 organizações que trabalham com direitos 
humanos e com educação popular, e sabemos que 
essas organizações já o multiplicaram. 

Às sextas-feiras, às 22h30min, esta série ainda 
está em exibição na TV Futura, um canal a cabo, fecha-
do, exceto em Pernambuco, onde o seu sinal é aberto. 
De forma que os pernambucanos podem ver mais fa-
cilmente todas as sextas-feiras, às 22h30min.

Obrigado a todos pela atenção. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Obrigada, Marcos.
Registro a presença dos Deputados Estaduais 

Geraldo Moreira, Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, 
e Alessandro Molon, membro da mesma Comissão.

Feito o registro, chamamos à mesa, para comentar 
técnicas de ação parlamentar em direitos humanos, a 
Sra. Rosiane Pereira Queiroz, Coordenadora do Movi-
mento Nacional de Direitos Humanos; o companheiro 
Perly Cipriano, representante da Secretaria Especial 
de Direitos Humanos; a Dra. Deborah Macedo Duprat 
de Britto Pereira, Coordenadora da VI Câmara do Mi-
nistério Público Federal.

Depois disso, faremos o encaminhamento que 
combinamos ontem: a sistematização das diversas 
proposições e, em seguida, a apresentação.

Com a palavra o Sr. Perly Cipriano, que está co-
ordenando, fora daqui, uma outra reunião e, por isso, 
terá de voltar para lá.

O SR. PERLY CIPRIANO - Deputada Iriny Lopes, 
em nome de quem saúdo a Casa pela realização deste 
importante evento; Sras. e Srs. Deputados Federais; 
Srs. Deputados Estaduais, Srs. Vereadores; Srs. Pre-
sidentes e representantes dos Conselhos Estaduais 
de Direitos Humanos, senhoras e senhores, estamos 
dando um passo muito importante na consolidação 
do sistema nacional de direitos humanos, do qual fa-
lamos na última recente conferência. Na realidade, o 
sistema é a constituição de redes como esta que aqui 
os senhores estão construindo.

Esperamos que, dentro em breve, tenhamos nos-
so Conselho Nacional aprovado. A Câmara, com sua 
Comissão de Direitos Humanos, que é forte expressão 
no Brasil, ajudou e continua a ajudar a impulsionar a 
questão; o Senado também já constituiu a sua área 
de direitos humanos; o mesmo ocorre em relação às 
Assembléias Legislativas, o que é uma alegria imensa, 
e muitas Câmaras de Vereadores. 

Hoje, por exemplo, está sendo realizado um fó-
rum de Procuradores, que também estão constituindo 
em todos os Estados núcleos que cuidarão especifi-
camente da questão de direitos humanos. 

Este ano, pelo menos, será votada na Assembléia 
a criação das Defensorias Públicas que ainda faltam. 
E as Defensorias estão criando também núcleos de 
direitos humanos. Lamentavelmente, São Paulo e San-
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ta Catarina, que têm bom Índice de Desenvolvimento 
Humano, não têm Defensoria Pública. Aliás, nós ire-
mos a Santa Catarina esses dias – e convido a nossa 
Deputada Iriny Lopes para ir também –, a fim de fa-
zermos um movimento para que a Defensoria Pública 
lá seja instalada, pois ela é um elemento básico de 
acesso à Justiça.

Temos Conselhos Estaduais de Direitos Huma-
nos em grande número de Estados. Acreditávamos que 
chegaríamos ao final do ano com todos eles constitu-
ídos, porque, como já foi dito aqui, alguns funcionam 
bem, outros precariamente, mas, de qualquer maneira, 
fazem parte do sistema. Todos nós, estejamos onde 
estivermos, temos de lutar para que esses Conselhos 
sejam constituídos e, de fato, funcionem. E, quando 
digo “funcionar”, não se trata apenas de reunir pessoas 
– aqui ouvi vários conselheiros e Deputados falarem 
sobre o assunto –, mas de construir instrumentos e 
fazer com que eles trabalhem intensamente. 

O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana – CDDPH, que muitos dos senhores conhe-
cem, é o conselho mais velho. Foi criado em 1964, no 
período de João Goulart e, nessa longa vivência, foi 
aberto e fechado várias vezes. Agora, será substituído 
pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos.

O Conselho Nacional de Combate à Discrimina-
ção, bastante avançado, tem ampla atuação. Hoje em 
dia, a SEPIR tem um conselho muito próximo desse. 
Porém é preciso cuidado quando estendemos os Con-
selhos nos Estados, pois corremos o risco de criar uma 
superposição deles, o que gera verdadeiro caos. No 
Brasil, às vezes, criamos muitas coisas que se super-
põem e, depois, não funcionam.

Com relação ao Conselho Nacional do Direito do 
Idoso, do qual, com muita honra, sou Presidente – e 
já completei 61 anos –, queremos, até o final do ano, 
constituí-lo em todos os Estados. Esse Conselho ela-
borou um programa de combate à violência contra o 
idoso e pela cidadania do idoso e vai realizar, agora, 
no Maranhão, o encontro dos Conselhos. A propósi-
to, registro que vi aqui o representante do Maranhão, 
Estado que sediará o encontro. 

A grande maioria das instituições de longa per-
manência, os chamados asilos, literalmente, são qua-
se um depósito de seres humanos, salvo honrosas 
exceções.

Ainda da Secretaria, há o CONAD e o Conanda, 
que lidam com a criança, o adolescente e com o porta-
dor de deficiência. Aí temos de trabalhar muito, porque 
temos importante papel, e quando o Presidente faz o 
decreto da sensibilidade, precisamos perguntar que ci-
dade é esta em que vivemos e que estrutura é esta. 

O atuante Deputado Estadual Cláudio Vereza, 
para ir à Assembléia Legislativa do Espírito Santo, te-
ria de subir as escadas, mas ele é cadeirante. Houve, 
então, uma mudança: foi construída uma rampa. De-
pois disso, observamos que a maioria dos visitantes 
e funcionários da Casa passa pela rampa, porque é 
mais fácil do que subir escadas. Precisamos começar 
a olhar para onde estamos e para o que fazemos.

No Conanda, há dificuldades porque o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, embora antigo, é pouco 
conhecido. Normalmente, quando ouvimos discussões 
violentas, o infrator literalmente não é o adolescente, 
mas, normalmente, os governantes – e digo “gover-
nantes” de maneira bastante ampla, sem deixar muita 
gente de fora desse arco –, que não cumprem o Es-
tatuto e cobram do adolescente. Lamentavelmente, 
a mídia também, em vez de cobrar dos governantes 
o cumprimento de determinado item, noticia que os 
adolescentes queimam colchões, causam prejuízo e, 
por isso, devem dormir todos no chão. Há uma cultura 
que precisamos mudar no País. 

A Secretaria tem ainda o Plano Nacional de Edu-
cação em Direitos Humanos, que lida com a questão 
da educação universitária, o ensino fundamental, o 
ensino não formal, segurança e mídia. Portanto, tem 
tudo a ver com os Estados.

Não sei se foi dado o informe, mas queremos fazer 
o lançamento desse programa e constituir grupos de 
trabalho em diferentes Estados. Ainda ontem, ouvi aqui 
duas pessoas dizendo que já estão encaminhando. 

O programa será lançado nos Estados. É neces-
sário envolver as Assembléias, as Ouvidorias, as Aca-
demias de Polícia, as universidades, as Secretarias de 
Educação, porque precisamos mudar este País no que 
diz respeito à educação em direitos humanos. E não é 
fácil a mudança. Como disse Mandela, ninguém nasce 
racista, preconceituoso e autoritário. Aprendemos a ser 
assim. Se ninguém nos ajudar, não mudamos. Mas é 
possível mudar. Quem aprendeu a ser racista, autoritá-
rio, machista, preconceituoso, pode, um dia, aprender 
a ser diferente. Nós temos de ser solidários.

Foi elaborado também o programa Brasil sem 
Homofobia. Há um grau de violência extremamente 
grande no País contra homossexuais e travestis. Em 
todos os Estados, sem exceção, mesmo que a mídia 
não registre, eles são vítimas de violência e precon-
ceitos diariamente, inclusive dentro de casa. 

Repito: é preciso mudar essa cultura, o que não é 
fácil. Trata-se de luta muito ampla, mas o movimento é 
bastante articulado. A idéia não é fazer “política para”, 
mas “política com”, com essas pessoas que estão re-
alizando as maiores manifestações neste País – as 
paradas gay. Foram mais de 1 milhão os participantes 



Outubro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 46539 

da última parada gay. E é preciso entender que essas 
pessoas estão trazendo à tona debate muito necessário 
à sociedade. Temos de arrancar um pouco do precon-
ceito que há dentro de nós, o que é muito comum.

Há também o Plano de Erradicação do Trabalho 
Escravo, porque, lamentavelmente, no Brasil ainda há 
trabalho escravo. Nos 2 últimos anos, cerca de 7 mil e 
800 pessoas foram libertadas da condição de escravos. 
É possível, até o final do Governo Lula – e não estou 
falando em reeleição, porque não é essa a discussão 
aqui –, se continuarmos nesse ritmo, erradicar a escra-
vidão ou, pelo menos, reduzi-la drasticamente.

Na grande maioria dos casos de trabalho escravo, 
verifica-se que os trabalhadores saem do Maranhão e 
do Piauí, por exemplo, e vão para o Pará, para o Ama-
zonas e, agora, para Tocantins. Já traçamos uma rota, 
um programa, e a OIT confia em que é possível erradi-
car o trabalho escravo no Brasil. Mas essa é uma ação 
de todos nós. No Brasil, muitos pensavam que trabalho 
escravo era apenas aquele que envolvia uma pessoa 
negra, acorrentada e levando chicotadas. Trabalho es-
cravo, porém, é aquele em que o trabalhador está em 
determinado local e não pode sair, porque está preso 
por dívidas, e há até guardas armados para impedi-lo de 
fazê-lo. Sete mil e oitocentas pessoas foram libertadas 
desse tipo de trabalho nos 2 últimos anos. É possível 
que consigamos erradicar o trabalho escravo.

No Pará, porém, surge agora um povo na área 
dos direitos humanos, eu chamo “o povo dos direitos 
humanos”. Estou dizendo isso porque a Deputada 
Iriny me ensinou: o povo dos direitos humanos é muito 
aguerrido e está avançando.

Outra questão citada aqui é a da documentação 
civil. Como disse o Ministro ontem, grande número de 
pessoas ainda não tem documentação, um simples 
registro, que representa o primeiro momento da cida-
dania. Acreditamos que é possível, se articularmos a 
ação de cada um de nós, fazer esse trabalho. Hoje, 
para se ter acesso ao Bolsa-Família, é preciso ter do-
cumento, e as famílias começam a registrar; para en-
trar na escola, o aluno precisa ter documento; o SUS 
exige documento. Além disso, há a campanha que es-
tamos fazendo. Todos os Estados, sem exceção – se 
não tiver na pasta, podemos depois mandar o ende-
reço –, têm os chamados grupos focais, que deverão 
trabalhar no sentido de articular a documentação, e as 
Câmaras e os Conselhos Estaduais de Direitos Huma-
nos têm de cobrar essa ação. Às vezes, constitui-se 
um grupo no Estado, e ele se esquece um pouco da 
sua atribuição. 

Quero até dizer à Deputada Iriny que, no Espíri-
to Santo, lamentavelmente, apesar de eu já ter ligado, 
gastado vários telefonemas, ainda estamos lentos no 

que diz respeito a essa questão. É complicado, mas 
precisamos reforçar a necessidade do registro. Basi-
camente são esses os Conselhos e as atribuições da 
Secretaria.

Ressalto ainda que estamos trabalhando para fa-
zer um curso de capacitação de conselheiros. Ontem, o 
Ministro citou o curso de gestores em direitos humanos, 
para o qual 5 mil pessoas se inscreveram. Este ano, 
vamos fazer um curso de capacitação de conselheiros. 
Muitos conselheiros nossos são eleitos, mas, como eles 
não têm grande capacitação, às vezes são engolidos 
pelo Poder Público ou desconhecem a importância 
do conselho a que pertencem. Enfim, os Conselhos 
de Direito têm sofrido muito, porque a sociedade civil, 
com a sua dinâmica, às vezes, não tem a capacitação 
necessária, e algumas autoridades, autoritariamente, 
costumam não respeitá-los. É preciso capacitar essas 
pessoas e a elas dar todos os dados e informações, 
para que possam exercer melhor seu papel, e também 
educar e conscientizar os Conselhos. 

Lamentavelmente, inclusive em âmbito federal, 
são designadas pessoas de pouca importância para os 
Conselhos do Poder Público. Dessa forma, o conselhei-
ro vai às reuniões sem nenhuma capacidade de falar 
da política que o Governo está propondo ou mesmo 
de responder – não me refiro a contestar ninguém –, 
de dar uma explicação ou discutir o assunto.

É preciso que cobremos nos Estados que seja 
a sociedade civil a mandar quem tem representação, 
mas também que cobremos muito do Poder Público 
que costuma mandar gente com pouca expressão e 
pouca representatividade e responsabilidade. Às ve-
zes, não bate nem à porta de um Ministro, é bom que 
se diga isso, possivelmente, de um Governador ou de 
um Secretário. Um Conselheiro que não tem nenhum 
acesso a nada é um Conselheiro, mesmo que seja de 
boa vontade, de pouca eficiência.

Quero já encerrar e a Deputada Iriny já fez uma 
explicação de que estamos realizando hoje reunião pre-
viamente agendada, há um bom período. A Deputada 
Iriny já mandou até um representante porque não se 
conseguiu ainda fazer a multiplicação dos seres hu-
manos, o que é bom, porque somos únicos no mundo. 
Neste momento, estamos discutindo um dos projetos 
da Deputada Iriny, que é o Programa de Proteção aos 
Defensores de Direitos Humanos. 

Temos o Pró-Vita em 17 Estados e precisamos 
aperfeiçoá-lo. O Pró-Vita é uma testemunha especial. 
O processo pode passar 3 anos e a testemunha fica 
incluída no programa. Significa que a Justiça está lenta, 
que tem que mudar a lei. Se se diz que ele é depoente, 
que tem um depoimento especial, é preciso que o pro-
cesso ande; então, é preciso mudar a legislação. 
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Há várias questões que vão chegar aqui certa-
mente, Deputada, e aqui temos uma guerreira para nos 
ajudar. Então, essa vai ser uma mudança.

Temos também o sistema de proteção ao adoles-
cente ameaçado de morte. Os adolescentes são amea-
çados de morte normalmente quando querem abando-
nar o crime, não quando nele entram. Quando entram, 
eles são convidados; quando eles querem largar, eles 
são ameaçados de morte e mortos, um número muito 
grande no Brasil. Esse programa só existe no Espírito 
Santo, em Minas, em São Paulo e estão implantando 
no Rio e fazendo uma discussão em Pernambuco. É 
um programa que o Governo Federal ajuda, mas, se 
não tiver a parceria do Governo do Estado, não tem 
como ser realizado. É bom que digamos isso.

Também estamos constituindo, graças à atuação 
de muitas pessoas desta Casa, e a Deputada Iriny é 
um destaque nesse sentido, o Programa Nacional de 
Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. Há 
pessoas que pensam que isso é fácil, mas esse é o 
programa mais complexo. Como eu vou proteger o 
Isaías Santana, lá do Espírito Santo, que vive metido 
em várias áreas, sem que ele deixe de realizar sua 
atuação e que ele seja protegido, e não apenas seja 
colocado um policial andando atrás dele? 

É bom que se diga porque tanto o Isaías cor-
re os riscos como a nossa Deputada que aqui está; 
nem sei se ela continua acompanhada de policiais. É 
o exemplo típico. É um defensor de direitos humanos 
que precisa de proteção e não é a proteção tradicio-
nal. O Ministro falou ontem alguma coisa próxima dos 
dignitários. Também não é toda a pessoa que sofreu 
uma ameaça inventar que é defensor dos direitos hu-
manos e querer ser incluída aí. Os Governadores não 
têm mais nada para fazer. A Polícia Militar e Civil têm 
mais de 700 mil pessoas no Brasil e têm que dar conta 
desse recado. Está na Constituição, é cobrar deles. E 
não pode inventar... cuida.

Quando é a polícia que ameaça, temos que fa-
zer uma denúncia a esta polícia, ir atrás da Ouvidoria, 
das Corregedorias, procurar a Assembléia Legislativa, 
procurar o CDDPH, ir ao Ministério Público e às Defen-
sorias. Esse é o grande sistema que devemos fazer, 
porque há muitas pessoas as quais boa parte dos po-
liciais ameaçam e existem policiais inclusive protegi-
dos no programa, porque denunciaram a violência e 
a arbitrariedade de outros policiais.

Então, temos o Pró-Vita e o Centro de Atendi-
mento às Vítimas de Violência – CEAV, que vamos 
organizar. Queremos articular com outros Ministérios 
para que possamos ter no Brasil inteiro um centro de 
referência onde haja um advogado, um assistente so-
cial, um psicólogo. Precisaria haver no Brasil inteiro, 

mas há muita multiplicação de esforços que se sobre-
põem. Temos em 14 Estados. A idéia é que aqueles 
centros de apoio sejam conhecidos pelo Parlamentar, 
pela OAB, pela Defensoria Pública, pelo Ministério 
Público, pela Polícia, porque, por exemplo, uma De-
legacia da Mulher precisa ter para onde encaminhar 
essas pessoas. A nossa idéia é chegar ao Brasil inteiro 
articulando com outras Secretarias e outros Ministé-
rios. É possível chegar.

Há 2 programas que não são nossos, mas estão 
sendo discutidos: o Serviço de Proteção ao Depoente 
Especial – SPDE. Quando a pessoa não pode ficar no 
Pró-Vita, vai para o SPDE. Está precário, há um es-
forço muito grande, mas só existe em um lugar. Preci-
samos criá-lo em pelo menos 5 Estados que tenham 
o mínimo de estrutura para poder atender a essas 
pessoas que não cabem dentro do Pró-Vita e podem 
estar no SPDE. 

O último que está sendo criado e vai ser debatido 
hoje é o Sistema de Proteção ao Condenado Colabo-
rador. Há muitas pessoas presas que querem ajudar 
a desvendar o crime, mas não podem falar. Até reco-
mendo a vocês terem muito cuidado, porque o preso, 
após fazer um depoimento, se não se tiver cuidado, 2 
minutos depois ele pode estar morto. 

O Espírito Santo é um exemplo típico. Um depoen-
te, uma testemunha importantíssima para desvendar o 
crime organizado no Espírito Santo saiu de Vitória, da 
Polícia Federal, foi parar em Cachoeiro e, duas horas 
depois, estava morto. 

É preciso montar um sistema em que o preso 
que queira colaborar possa ser deslocado de um Es-
tado para outro e também não seja deixado junto com 
a massa carcerária. Não é preconceito com a massa 
carcerária, mas, se se levar essa pessoa para outro 
lugar, em primeiro lugar, vão dizer que ela é delatora 
e vai ser morta, do mesmo jeito que a pessoa é morta 
quando dizem que estuprou. 

Deve-se montar um sistema em que o preso possa 
colaborar e ter proteção. Há possibilidade de a legisla-
ção, dependendo dos casos, negociar até a redução 
de pena dessas pessoas. Esse é um dos programas 
que estou lá coordenando.

Tenho que sair e vou pedir desculpas a vocês. 
Os Conselhos, os Parlamentares, as Assembléias 

Legislativas são os parceiros fundamentais. Temos ago-
ra que ajudar, em cada Estado, a criar os Conselhos 
de Direitos da Mulher, do Negro, do Índio, enfim, cada 
Estado tem sua particularidade. Todos vocês vão so-
frer um problema grave. Ouvi aqui sobre a criação de 
Conselhos nos Municípios. Mas, se o Município só tem 
25 mil habitantes, não cabe a criação de Conselho da 
Mulher, do Negro, do Índio, do Deficiente, do Homosse-
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xual, dos Direitos Humanos, do Transporte. Precisamos 
pensar em algo talvez regional ou um Conselho da Ci-
dadania que abarque todas essas áreas. Esse foi um 
drama que tivemos. Falamos em criar os Conselhos, 
depois, a primeira coisa que localizamos: se, em São 
Paulo, tivermos 200 Conselhos, ainda faltará Conselho 
pelo tamanho da cidade. Agora, imaginem Brejetuba, 
lá no Espírito Santo, que deve ter uns 5 mil eleitores, 
se tiver. A Iriny está dizendo que eu estou exagerando 
isso porque sou capixaba. Lá, a criação desses conse-
lhos todos é impossível. Então, vamos ter que ter certa 
imaginação, criar consórcios e articular. 

Quero agradecer muito por esta possibilidade, 
parabenizar a iniciativa desta Comissão de Direitos 
Humanos, que foi citada aqui como extremamente 
atuante, teve pequena redução de ritmo, mas agora 
acelera para o bem de todos nós. 

A Assembléia Legislativa, a Câmara de Vereado-
res, os Conselhos precisam se articular. O sistema é 
exatamente isto que estamos fazendo: quando forem 
constituídas esta rede e as outras, a sociedade civil já 
terá suas redes estruturadas. E aí veremos como arti-
cular essas ações no Poder Público, na sociedade civil 
e nos órgãos colegiados. Esse é o nosso trabalho. 

Quero agradecer e pedir desculpas por me retirar. 
A Iriny é uma Deputada amiga minha, que sempre me 
perdoou pelas minhas falhas, mas, neste momento, é 
por algo relativamente justo que eu me retiro. 

Temos a nossa página e vários programas lá em 
que podemos trabalhar juntos. A Secretaria se colo-
ca à disposição. O Ministro já veio aqui e se colocou 
à disposição e eu também estou à disposição de to-
dos vocês. 

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 

Obrigado Perly, você está antecipadamente perdoado 
por se retirar. O Perly sempre diz que, quando estamos 
em reunião e que os filhos da gente chamam, estamos 
perdoados de faltar uma reunião. Como os direitos hu-
manos são os filhos da nossa vida, você também está 
perdoado por antecipação.

Vamos ouvir a companheira Rosiana, do Movi-
mento Nacional de Direitos Humanos. 

A SRA. ROSIANA PEREIRA QUEIROZ - Bom-
dia a todos e todas, é uma alegria estar aqui com todos 
os Parlamentares, as mulheres, Vereadores, o pessoal 
dos Conselhos e, na pessoa da Iriny, saúdo o pessoal 
da Mesa que está aqui com a gente. 

Na verdade, a nossa fala do MNDH é um pouco 
para ratificar várias ações que já viemos traçando em 
Estados do País. Para quem não conhece o MNDH, 
vou falar brevemente sobre o que é o movimento. O 
movimento é uma rede nacional que hoje congrega 

400 grupos de direitos humanos. Estamos em todos os 
Estados do País com as coordenações estaduais, que 
são entidades filiadas nossas que nos representam nos 
Estados. Temos 8 Secretarias Regionais e uma sede 
nacional aqui em Brasília. 

Temos um Colegiado de 16 Conselheiros, que é 
o Conselho Deliberativo, que se reúne duas vezes ao 
ano, e um Colegiado que executa e faz política nacional, 
que são os 6 Coordenadores nacionais. 

Esse Colegiado é paritário, com 3 homens e 3 
mulheres, do qual faço parte como Coordenadora Na-
cional, e o companheiro Isaías Santana, que está aqui, 
é Coordenador de Cooperação e Parceria e também 
Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos 
do Espírito Santo. 

Esse Colegiado atua fazendo política em âmbito 
nacional e dando acompanhamento a toda a sua rede. 
Esse é o movimento nacional. Atuamos em 4 áreas 
prioritárias, na área de Justiça e Segurança Pública. 
Depois de 1993, com a nossa participação na Confe-
rência Mundial de Viena, começamos a atuar pela exi-
gibilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais. 
Trabalhamos também pela articulação e organização e 
o fortalecimento das entidades filiadas aos grupos de 
direitos humanos, não só os já existentes, mas ajudamos 
na criação de grupos novos. Esta é uma prioridade para 
nós importante: a articulação e a organização social.

A outra prioridade é a criação de um Sistema Na-
cional de Direitos Humanos. Perly Cipriano já colocou 
aqui, de forma simples, o que seria mais ou menos o 
sistema. Claro que é bem mais do que isso a propos-
ta de um sistema. A idéia de criar uma política pública 
de forma articulada é bem mais do que só uma cons-
tituição de rede de articulação. Se formos estudar os 
sistemas existentes, como o de saúde ou de criança 
adolescente ou de assistência social, é muito mais, é 
uma concepção de política pública, que é muito mais 
do que simplesmente uma articulação. Mas vamos falar 
sobre isso em minha breve fala.

Para falar rapidamente sobre o MNDH, nascemos 
em 1982, estamos com quase 25 anos, vamos fazer 24 
anos. No início, ainda no período da reabertura política, 
tínhamos uma atuação muito ligada à afirmação dos 
direitos civis e políticos e à denúncia. Essa foi a nossa 
tônica em grande parte da nossa atuação. Há pesso-
as aqui fundadoras do movimento que sabem disso. A 
Valéria está aqui, o Augustino, que foram Secretários 
Nacionais à época em que o Secretário Nacional era 
como se fosse um Coordenador Nacional, como sou 
agora; eles sabem bem disso. Tínhamos uma forte atua-
ção de denunciar. Há o Serviço Nacional de Informação, 
que fazia essa interação; num instante uma denúncia 
chegava a todo o País. 
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Depois de certo tempo, começamos a perceber 
que o movimento da sociedade civil não podia ser só 
denuncista. Um movimento tem que propor. Tínhamos 
preconceitos muito grandes de se aproximar do Poder 
Público. Tínhamos resquícios da ditadura militar. Não 
éramos institucionalizados, nossas entidades nem o 
próprio MNDH sequer tinham estatuto, porque a gente 
se escondia do Estado autoritário. Como é que de re-
pente...e o Brasil começou a passar por um processo 
de modificação social e política. Isso foi fazendo com 
que a gente, enquanto movimento social, também fos-
se se modificando.

Participamos, em 1988, pela formação da Cons-
tituinte; participamos da formulação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, em 1989, e começamos a 
ver que tínhamos que ser um ator mais atuante junto 
ao Parlamento e passamos a nos aproximar dele. Mais 
tarde, quando começamos a falar de direitos humanos, 
não só do ponto de vista da denúncia, mas de propor 
alternativas, começamos a falar de políticas públicas 
e necessariamente a nos aproximar do Executivo, do 
Poder Público, a entrar nos Conselhos, a propor Con-
selhos de Direitos Humanos, para falar de programas 
de direitos humanos, a falar de ações específicas de 
direitos humanos. 

Quando começamos a falar de um programa de 
assistência de proteção à testemunha, em 1996, nos 
aproximamos mais ainda e passamos a fazer gestão 
de uma política pública. Propusemos, criamos e ainda 
somos gestores. Acho que vai chegar um tempo em que 
o Poder Público vai assumir completamente, porque a 
sociedade já provou que é possível ter. Hoje, existem 
em 15 Estados e no Distrito Federal.

Essa construção foi um processo de aproximação 
do Poder Legislativo e do Poder Executivo, mas com a 
idéia principal de que precisamos avançar na efetivação 
dos direitos humanos. Sem o Parlamento, não efetiva-
mos direitos humanos. 

Há um trabalho muito bom de Valéria que é uma 
comparação entre a Constituição e a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos, que ela fez na época em 
que era coordenadora. É muito bom. A Constituição está 
permeada por todos os artigos da Declaração Universal 
e não seria possível se a organização social não esti-
vesse dentro do Parlamento. O Estatuto da Criança é 
um dos instrumentos mais avançados que temos. Se 
não fosse essa atuação e a articulação no Parlamento, 
não seria possível. Quanto à lei que tipifica os crimes 
de tortura, a de nº 9.455, atuamos desesperadamente 
dentro dela no Parlamento. Se não fossem os Parlamen-
tares participando dessa luta, não teria sido possível. Os 
poucos casos de tortura que estão em andamento e os 
concluídos no País se devem a essa luta difícil. 

A lei que trouxe a possibilidade de julgar policiais 
em crime comum também foi uma batalha árdua com 
interação entre o Parlamento e a sociedade civil, de que 
a MNDH participou atuantemente. O Programa de Prote-
ção às Testemunhas e Vítimas de Violência – PROVITA 
– nasceu sem lei, sem nenhum aporte legal. Dois anos 
mais tarde, depois de sua experiência em Pernambuco, 
é que começamos a atuar na legislação. 

Este é um caminho, quer dizer, as ações ajudando 
a criação de legislação, uma legislação forçando a cria-
ção de ações. É uma interação perfeita. Nesse sentido, 
a sociedade se soma aos Parlamentares – Vereadores, 
Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senado-
res. Mesmo o Senado estando um pouco mais distan-
te da população e da sociedade civil, essa interação é 
possível, porque a Casa passou por uma mudança um 
tanto quanto significativa. 

Atuamos mais recentemente junto com o Par-
lamento na reforma do Judiciário. Foi muito tenso e 
complicado, porque o principal ponto, para nós, dos 
direitos humanos era a federalização dos crimes. Isso 
foi um conflito, uma tensão muito grande. Divergimos 
do Ministério Público Estadual, chegamos a esse pon-
to. Temos uma longa parceria com este órgão, com os 
Promotores de Justiça, mas eles tinham uma posição 
e nós tínhamos outra. Tivemos conflitos que se carac-
terizaram na conferência; sair de lá com uma posição 
coesa foi impossível, mas o MNDH manteve a posição 
e monitorou até o fim a reforma do Judiciário. 

Trazemos esses exemplos de processos que, 
nessa área de construção, são possíveis de interagir, 
denúncia, proposição e ação legislativa de forma arti-
culada com a sociedade. Há mil e uma oportunidades 
que podemos fazer juntos. Por exemplo, as Comissões 
de Direitos Humanos no âmbito do Legislativo são im-
portantíssimas, principalmente nas Câmaras. É preciso 
que as Câmaras Legislativas nos Municípios descubram 
que têm de trabalhar com direitos humanos e ensinar 
os Vereadores a conversar sobre isso. 

Muitas das nossas entidades estão nos Municípios 
atuando com o que trabalhamos e apresentamos na 
conferência, cujo tema é: “Como construir um sistema 
nacional de direitos humanos a partir do Município”. E 
esse instrumental tem várias orientações do que é pos-
sível construir no Município. Houve algumas experiências 
nesse sentido. Em Quixadá, em que a Prefeitura não 
coincidentemente é do PT, está sendo trabalhado como 
construir o sistema no Município. É uma experiência pe-
quena, difícil, mas estamos começando a conversar so-
bre isso. A Comissão de Direitos Humanos possibilitou a 
reprodução desse instrumental, com 10 mil exemplares, 
que se esgotou. Mas um dia, se quiserem reproduzir, 
agradeceríamos imensamente. 
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Outra questão nova que é possível fazermos jun-
to com as Comissões de Direitos Humanos das As-
sembléias é a das Ouvidorias de Justiça. Na reforma 
do Judiciário, já pautei isso na Comissão de Direitos 
Humanos. Há quem diga que a Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias deveria ter estrutura da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Redação, porque 
é bastante demandada. 

Em função disso, até estrategicamente, estamos 
demandando à Comissão de Legislação Participativa. 
E essa proposição de que vou falar agora já deman-
dei à Comissão de Legislação Participativa – CLP. A 
Deputada Luiza Erundina gostou da idéia. Há um artigo 
previsto na reforma do Judiciário que é a possibilida-
de de se criar a Ouvidoria de Justiça. A Ouvidoria de 
Justiça é um instrumento local que possibilita à popu-
lação formular denúncia contra o Judiciário e chegar ao 
Conselho Nacional de Justiça, que toma posse agora 
em junho. Sem esse instrumento, é impossível que a 
população se achegue ao Conselho Nacional de Jus-
tiça, porque a sua formulação e composição ainda é 
muito distante do povo, da sociedade. 

Então, é importante que as Comissões Legislati-
vas de Direitos Humanos discutam essa possibilidade 
prevista no artigo 103-B, § 7º, da lei que reformou o 
Judiciário. Isso é importante. Vamos fazer um debate 
em âmbito nacional na CLP, a Deputada Luiza Erun-
dina assumiu essa idéia. Estou propondo que as Co-
missões discutam como fazer, se é possível fazer uma 
Ouvidoria de Justiça Estadual, que receba só denúncia 
estadual, e fazer uma nacional, que receba só denún-
cia da Justiça Federal. Enfim, essas são possibilidades 
que temos de ver como fazer constitucionalmente. É 
possível fazermos isso juntos. É possível também que 
as Câmaras Legislativas e que as Comissões Legis-
lativas de Direitos Humanos possam construir ações 
no sentido de criar programas estaduais de Direitos 
Humanos, mesmo sendo iniciativa do Executivo. Ou 
seja, provocar o Executivo para que tome a iniciativa 
de fazer os programas que constituam suas priorida-
des de ação e que destinem recursos orçamentários 
para isso. A Câmara Legislativa e as Assembléias de-
vem cobrar os recursos no Orçamento para as ações 
de direitos humanos. Se há um programa e as ações 
são prioritárias, os recursos têm de estar previstos no 
Orçamento, e o Legislativo é que aprova o Orçamento. 
É preciso garantir que os programas estaduais e muni-
cipais de direitos humanos sejam instrumentos impor-
tantes, que o Legislativo provoque o Executivo. Se ele 
não pode propor, tem de esperar o Executivo, vamos 
provocar. E a sociedade se junta aos Parlamentares 
nesse sentido. O MNDH, com certeza, se juntará a 
qualquer Parlamentar que tomar iniciativa nesse cam-

po. Outra possibilidade são os conselhos. Ainda que o 
Perly Cipriano fale que em alguns locais há superpo-
sição de muitos conselhos e tal e tudo mais, é impor-
tante haver um conselho de direitos humanos, porque 
é um tema estrutural. Tudo bem que no Município não 
dê para formar o conselho do deficiente, do idoso, do 
indígena, mas vamos fazer um de direitos humanos, 
juntar todos os setores socialmente discriminados, e 
começar a fazer políticas públicas voltadas para eles. É 
um conselho estrutural. Vamos pensar nisso de forma 
sistêmica, articulada. Tudo bem, não dá para ter um 
conselho da mulher em cada Município, mas vamos 
fazer um de direitos humanos. Vamos colocar no âmbito 
do conselho de direitos humanos a comissão das mu-
lheres, dos indígenas, dos negros, dos adolescentes, 
dos idosos, dos deficientes, dos homossexuais. Mas 
vamos fazer, porque o conselho de direitos humanos 
é imprescindível. O tema direitos humanos é estrutural 
e perpassa todas as dimensões da vida. Nesse sen-
tido, temos de nos juntar, nos irmanar no âmbito de 
instrumentos. Existem temas imprescindíveis para a 
ação Parlamentar. Não dá para um Parlamentar deixar 
de fora a tortura no tema direitos humanos. Estamos 
discutindo aqui um GT contra a tortura no âmbito da 
Comissão de Direitos Humanos; estamos discutindo 
um projeto de lei para melhorar a Lei nº 9.455, para 
criar um sistema nacional de prevenção e constituição 
de uma política pública de combate à tortura. Não dá 
para não ter. Esse é um fenômeno existente. A comu-
nidade internacional está cobrando que o Brasil tome 
providências. Na esfera estadual é importantíssimo 
o Parlamentar assumir essa bandeira, exigir que o 
Executivo tome iniciativas, porque esse é um crime 
que tem de ter resolutividade nos Estados. Ele inicia 
nos Municípios e a resolução dele tem de se dar no 
Estado. São poucos os casos que se concluem neste 
País. A Campanha Nacional contra a Tortura só con-
seguiu monitorar a conclusão de 9 casos; conclusão 
não quer dizer condenação. Só houve condenação da 
metade. Ainda assim coube recurso, o réu entrou com 
recurso, ganhou. Temos notícia de apenas 2 que foram 
presos: o do caso de Pedregal, em Goiás; o caso agora 
mais recente, que a Juíza ‘Canari’ que condenou em 
São Paulo. No caso do Maranhão, o delegado não foi 
preso, mas foi retirado das funções de delegado. Só 
temos notícias desses, de outros não temos. Falo do 
MNDH, claro que existem outros casos, mas falo dos 
que monitoramos. Não dá para não trabalharmos com 
o tema tortura. Estamos atuando aqui no TT.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
A SRA. ROSIANA PEREIRA QUEIROZ - É, a 

idéia que se está construindo é a seguinte: fizemos 
10 oficinas “Todos contra a tortura’”. Os comitês estão 
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sendo articulados onde fizemos essas oficinas. Exis-
tem 8 comitês articulados no País ainda da época da 
campanha. 

A idéia de aprovar um projeto na Câmara dos 
Deputados, melhorando a Lei nº 9.455, é para criar 
um sistema de proteção, uma Comissão Nacional de 
Prevenção à Tortura, nos moldes do comitê, e tam-
bém criar as Comissões Estaduais de Tortura. Esse 
projeto é do Deputado Sigmaringa Seixas. Estamos 
discutindo no GT contra a Tortura projetos que estão 
em tramitação mais avançada, já na Comissão de 
Constituição e Justiça, de autoria dos Deputados Nil-
mário Miranda e Nelson Pelegrino. Estamos pensando 
num substitutivo, ou em melhorar e fazer um só, e a 
partir daí formalizar a idéia das comissões estaduais. 
A proposta do Deputado Sigmaringa Seixas fala em 
comissões estaduais, e não em comitê, mas a idéia é 
a mesma. Vamos ver se avançamos legalmente por aí. 
O GT está discutindo isso, em fase muito embrionária 
ainda. Não temos um produto que podemos partilhar 
concretamente. Este assunto está sendo discutido com 
a PFDC, o Dr. Eugênio Aragão, o pessoal do Instituto 
de Criminalística, os peritos, o MNDH e a Comissão 
de Direitos Humanos. A discussão ainda está muito 
embrionária, mas vamos ampliá-la na hora em que 
tivermos algo de mais concreto. 

A campanha foi iniciativa do Executivo. Em feve-
reiro de 2004, quando o Governo encerrou o convênio, 
acabou a campanha, e a estrutura nacional dos comitês 
nos Estados ficou impossibilitada de continuar. Então, 
não dá para caminharmos agora só pela iniciativa do 
Executivo, esperando que mantenha um convênio. 
Entra um Governo, sai outro, e com isso os convênios 
terminam. Então, é preciso criar uma legislação, e a 
que mais se aproxima do que pensamos na campanha 
contra a tortura é o projeto do Deputado Sigmaringa 
Seixas, sobre o qual estamos trabalhando melhor. 
Ainda não é um produto que possamos abrir, porque 
estamos em discussão com os parceiros. 

Outro tema importante é a juventude, e não me 
refiro apenas à proteção de jovens ameaçados. Foi boa 
a iniciativa do Poder Executivo ao criar a Secretaria 
Nacional de Juventude, mas o Poder Legislativo pode-
ria criar ações específicas e políticas para a juventude. 
Nesse sentido, o movimento se coloca parceiro para 
qualquer ação de iniciativa nesse campo. 

Por fim, vou falar do Sistema Nacional de Direi-
tos Humanos, Parlamentares e o MNDH. Vamos fazer 
agora oficinas estaduais sobre o Sistema Nacional de 
Direitos Humanos, uma em cada Estado. Convidamos 
as Comissões de Direitos Humanos a se juntarem e 
serem parceiras na formulação e realização dessas 
oficinas. Queremos começar a partir de maio nos Es-

tados e se estenderá durante todo o ano. Vamos agen-
dar a realização das oficinas. Em cada Estado temos 
uma entidade que articula o MNDH, e esta entidade 
vai fazer contato com os Parlamentares. 

A partir de maio, está deflagrado o processo, e 
as datas vão depender da articulação em cada Estado. 
Por exemplo, no Rio Grande do Sul, quem articula o 
MNDH é a Comissão de Direitos Humanos de Passo 
Fundo; no Paraná, o Centro de Direitos Humanos de 
Maringá; em Santa Catarina, o Centro de Direitos Hu-
manos de Joinville; no Amazonas, o Centro de Direitos 
Humanos de Manaus, cujo representante é o Padre 
Guillermo Cardona; em Roraima, o Centro de Direitos 
Humanos de Boa Vista, a cargo da Rizete; no Acre, o 
Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do 
Acre, com a Raimunda Bezerra; em Rondônia, a Co-
missão Justiça e Paz, com Estrela Dalva; em Sergipe, 
a SACI, cujo articulador é Ilzver Matos; na Bahia, a 
Associação dos Advogados de Trabalhadores Rurais 
– ATR, com o Cláudio Rocha; em Pernambuco, o Cen-
tro de Cultura Luís Freire; no Ceará, o Centro Noel 
de Câmara; existe o Centro de Direitos Humanos do 
Genibaú, cujo coordenador é o Expedito, e o Centro 
Herbert de Sousa, que coordena o MNDH.

As nossas redes estão à disposição para esta-
belecer esse diálogo com o Parlamento.

Obrigada e desculpem-me se me alonguei. (Pal-
mas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Concedo a palavra à Dra. Deborah, da 6ª Câmara do 
Ministério Público Federal.

A SRA. DEBORAH MACEDO - Bom dia. Esclare-
ço que a 6ª Câmara do Ministério Público Federal cuida 
de minorias étnicas: índios, quilombolas, populações 
extrativistas, ribeirinhos, enfim, tudo que se passou a 
chamar de populações tradicionais.

A luta pelos direitos humanos se consolidou ba-
sicamente em função das redes de solidariedade que 
foram sendo formadas ao longo do tempo pelas víti-
mas de preconceito e de discriminação mundo afora, 
resultando nesse grande evento que é o Fórum Social 
Mundial, o que evidencia o quanto atualmente existe de 
redes dispostas ou vocacionadas à luta pelos direitos 
humanos. Nesse sentido, não haveria como se imaginar 
que o Parlamento e Comissões de Direitos Humanos 
de várias Casas Legislativas estivessem longe des-
se processo, assim como também seria inconcebível 
imaginar que o Ministério Público, na sua configuração 
atual, estivesse longe desse processo. 

O mais interessante – e percebemos isso forte-
mente no Fórum Social Mundial – é que, além de as 
instituições do Estado estarem presentes em vários mo-
mentos e oficinas, a temática de direitos humanos hoje 
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em dia perpassa pelas mais variadas áreas e, princi-
palmente, pelas mais variadas corporações. Acabamos 
de ver um exemplo belíssimo do Conselho Federal de 
Psicologia. Mas isso é curioso. Pode-se perceber no 
Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura a pre-
ocupação com esse assunto, quando discutem novos 
modelos arquitetônicos e pensam em habitações que 
contemplem essa diversidade. Então, a ordem do dia 
volta a ser a pluralidade, a diversidade, o fim do poder 
hegemônico em todos os sentidos. 

Estamos falando de Ministério Público, de Parla-
mento, de sociedade civil, logo devemos lembrar que 
a nossa grande luta é principalmente por conta de um 
modelo de Estado que vem desde a revolução francesa, 
o modelo do Estado nacional que tem por pressuposto 
exatamente essa homogeneidade que foi construída 
a partir de padrões – masculino, branco, proprietário 
e hígido física e mentalmente. Trata-se de um Estado 
vocacionado às classificações sempre tendentes a 
subtrair ou diminuir direitos. Então, era a mulher relati-
vamente incapaz, o índio relativamente incapaz. Eram 
estabelecidas classificações sempre discriminatórias, 
porque externas aos próprios grupos. 

O grande esforço das nossas instituições pri-
meiro é fugir das classificações tradicionais, porque 
serviram como elemento de discriminação, e começar 
a aprender a respeitar o que é elemento identitário, 
afirmado pelo próprio grupo ou próprio indivíduo. Falo 
isso, porque as nossas instituições não são diferentes 
da sociedade civil. Estamos vivendo há 300 anos sob 
a égide de um Estado pretensamente homogêneo. O 
primeiro passo do Ministério Público e dos Legislativos 
Federal, Estadual e Municipal deve ser o de verificar 
que as nossas instituições também estão carregadas 
de preconceito, discriminação e que a nossa luta se 
inicia dentro de nossas próprias casas. 

Ontem, houve um episódio bastante deselegante. 
Deputada Iriny Lopes, permita-me relatar que estava 
ocorrendo audiência na Comissão de Direitos Humanos 
do Senado Federal a respeito dos povos indígenas do 
Mato Grosso do Sul e foi proibido o ingresso dos po-
vos indígenas que se apresentaram no Senado para 
participar como espectadores da audiência. Eles foram 
proibidos de entrar no Senado, porque não estavam 
convenientemente trajados, usavam a sua indumentária 
própria e, eventualmente, portavam arco e flecha. No 
âmbito de uma Comissão de Direitos Humanos essa 
situação é impensável, absurda. Nesse sentido, eu 
gostaria de lembrar que esse esforço é permanente. 

Não quero dizer que a responsabilidade é apenas 
do servidor que eventualmente estava na portaria. Há 
um estatuto, uma regra de boas maneiras, de modos 
de vestir que orientam as nossas instituições para um 

padrão homogêneo a ser seguido. Então, a nossa luta 
tem de ser permanente nesse sentido, inclusive para a 
orientação das nossas recepções no sentido de fran-
quear os nossos espaços para todos, independente-
mente do estereótipo que eventualmente ostentem. 

A 6ª Câmara, dentro da sua temática, no ano 
passado, cedeu espaço e estimulou a criação de um 
Fórum Nacional de Direitos Indígenas. Qual o obje-
tivo desse fórum? Trazer para o mesmo espaço de 
discussão as instituições de apoio à questão, mas 
principalmente os povos indígenas para que tivessem, 
principalmente na Capital da República, espaço nas 
discussões públicas. E isso se mostrou muito interes-
sante e indispensável. 

Quero lembrar, por exemplo, a discussão desses 
povos no âmbito do Legislativo. Às vezes, pensamos 
que algumas iniciativas, em princípio direcionadas a 
esses povos e minorias – e aí todas e quaisquer mi-
norias –, já são em si boas, porque as vemos com o 
melhor dos nossos propósitos. Somos pessoas ligadas 
aos direitos humanos, estamos aqui como parceiros, 
queremos ajudar, só que nos esquecemos de um de-
talhe: ouvir aqueles a quem essas supostas normas 
se destinam; não chamamos para o debate público 
aqueles que serão supostamente beneficiários des-
sas normas. E, às vezes, no melhor dos propósitos, 
verificamos o quão equivocados estamos. 

Vou trazer um exemplo até bastante interessante. 
O fórum estava reunido e um assessor da Deputada 
Iriny Lopes levou um projeto que estava submetido a 
ela a respeito de cotas para os povos indígenas. Foi 
bastante importante a iniciativa, porque pela primeira 
vez eles se sentiram efetivamente protagonistas de um 
processo de discussão de um projeto que lhes dizia 
diretamente respeito e havia expectativa de que fosse 
uma discussão bastante simples, afinal se tratava de 
cotas para povos indígenas em universidades. O que 
para nós parecia absolutamente evidente de repente 
se revelou de outra maneira, porque eles falaram na 
ocasião. O processo está em fase final de discussão 
e é óbvio que eles queriam maneiras de acesso à uni-
versidade, que dessem conta dessa impossibilidade 
de acesso. 

Ocorre que só o acesso não era garantia de nada, 
porque a permanência estava inviabilizada, uma vez 
que as universidades também foram criadas dentro de 
um padrão homogêneo. Então, aquilo que é na verdade 
dito como conhecimento universal é conhecimento de 
um grupo. A metodologia de transmissão desse conhe-
cimento é escrita, desconhece a oralidade, a memória, 
enfim, uma série de procedimentos. Se as cotas são um 
mecanismo importante – de fato o são, e o movimento 
admite que é –, elas demandam providências outras 
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que tornem esses espaços em locais onde também 
se tenham condições de falar e que não só as asser-
ções de verdade sejam admitidas como tais.

Esse nosso esforço é permanente, para fugir-
mos desse nosso etnocentrismo de achar que somos 
únicos portadores da verdade e do melhor saber a 
respeito das diversas diferenças que existem neste 
País.

O Ministério Público Federal conta, na área de 
direitos humanos, com a Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, que, na atualidade, está a cargo 
de Ela Wiecko Volkmer de Castilho – que já esteve 
aqui com vocês hoje, deveria vir, mas não pôde –, e 
com a 6ª Câmara também nessa perspectiva de mi-
norias étnicas e culturais. 

Temos uma história longa de interlocução com 
a Câmara Federal, com a Comissão de Direitos Hu-
manos da Câmara dos Deputados, com alguns perío-
dos de espasmos, mas retomando agora, felizmente, 
essa grande parceria.

Nos Estados, o Ministério Público Federal con-
ta, volta e meia, com os espaços das Assembléias 
Legislativas e, eventualmente, com as Câmaras de 
Vereadores para discussões dessa temática.

Gostaríamos de reforçar bastante esses laços e 
pensarmos em projetos comuns nessa luta que deve 
ser cotidiana de todos nós.

Muito obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Obrigada, Sra. Débora.
Agradecemos a presença dos nossos convida-

dos e convidadas que nos ajudaram a levantar esses 
instrumentos. Seria importante que a Sra. Déborah e 
a Sra. Rosiana colocassem seus e-mails num papel 
para repassarmos ao pessoal. Às vezes, alguém pode 
querer entrar em contrato direto com as senhoras 
para debater uma situação do Estado, não precisan-
do passar pela Comissão.

Os senhores receberam os encaminhamentos 
do VIII Encontro, que é o produto daquele debate 
que fizemos ontem. Vou analisar rapidamente para 
ver se não há nenhum desacordo e, em seguida, va-
mos passar à distribuição do Prêmio Comunicação 
e Direitos Humanos.

O número 1 aqui do nosso debate de ontem foi 
a moção de protesto contra a atuação das autorida-
des públicas no episódio da desocupação de terreno 
em Goiânia. A nossa posição é em favor da federa-
lização do caso.

O Deputado Mauro Rubem não está presente, 
mas vi sua assessora. Gostaríamos que pudessem 
nos ajudar na redação.

A segunda questão é a moção em favor da votação 
tempestiva do decreto legislativo que permite a realiza-
ção do referendo sobre a venda de armas, em favor da 
exclusividade de a pergunta ser feita, bem como pelo 
voto “sim”, pela proibição. Então, enviaremos essa mo-
ção aos Presidentes da Câmara Federal e do Senado 
Federal.

Juntar ao requerimento de informações da Comis-
são de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal 
a manifestação do VIII Encontro Parlamentar Nacional 
de Direitos Humanos contra a criação de brigadas do 
Exército para atuar em conflitos sociais, pois já havía-
mos feito um requerimento de informações para poder 
trabalhar a questão. Se não houver nenhum desacordo, 
anexaremos tal requerimento.

Moção contra a colocação em pauta de qualquer 
projeto prevendo a redução da idade penal. Nós faríamos 
esse e o deixaríamos aqui guardado para ser utilizado 
em momentos onde essa questão estivesse sendo efe-
tivamente caracterizada por colocar projeto em pauta 
ou coisa desse tipo.

Nossa preocupação com esse envio imediato é a 
de se criar o contramovimento. Então, há os projetos, 
mas nenhum deles está em pauta. Iríamos ampliar para 
a questão da pena de morte, na hipótese de algum tam-
bém ser colocado em pauta.

A moção em defesa de uma ação mais enérgica do 
Poder Público contra os grupos de extermínio e o crime 
organizado dentro das instituições policiais. 

Moção em defesa de medidas urgentes e amplas 
no sentido de amenizar a caótica situação do sistema 
carcerário. 

Moção dirigida aos tribunais e ao Ministério da Jus-
tiça, em defesa do acesso de todos à Justiça.

Moção aos Prefeitos e Presidentes de Câmaras 
Municipais, Governadores e Presidentes de Assembléias 
Legislativas em defesa da instituição de políticas que 
promovam os direitos humanos de setores vulneráveis, 
como mulheres vítimas de violência doméstica, portado-
res de deficiência, crianças e adolescentes em situação 
de risco, idosos, negros, gays, lésbicas e transexuais.

Moção ao Presidente da República, ao Ministro da 
Justiça, à Funai e à Funasa, em defesa de políticas pú-
blicas e ações imediatas no sentido de garantir acesso 
à terra, proteção contra a intrusão, segurança alimentar, 
saúde e saneamento para as populações indígenas.

Iniciar a articulação pela realização do referendo e 
pelo voto “sim” com a difusão de manifesto, pesquisas, 
artigos de opinião, peças de propaganda e outros que 
possam contribuir para a aprovação da proibição de venda 
de armas no País. O site da rede vai disponibilizar textos 
de autoria de seus membros e de outros autores.
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Atenção ao chat, no dia 5 de maio, das 11 às 
11:30 da manhã, no site da Câmara dos Deputados, 
www.camara.gov.br, sobre o referendo, com participa-
ção de representantes da Comissão de Direitos Hu-
manos da Câmara. 

Articular manifestações favoráveis. Esse é um 
momento importante para nós.

Fórum de debates no site da Câmara, também 
sobre o tema do referendo, a partir de 5 de maio. Então, 
esse fórum de debates é importante para que possamos 
trabalhar a mobilização em torno do referendo.

Realização de um seminário nacional, ainda em 
2005, para debater, com a presença de representantes 
do Poder Executivo, da esfera estadual e municipal, 
a agenda dos principais assuntos de interesse para 
os direitos humanos, incluindo a questão da posse 
da terra urbana, a atuação dos órgãos de seguran-
ça pública, defensoria pública, etc. Ou seja, é aquele 
grande seminário que o nosso fórum, a nossa rede, 
estaria propondo para discutir com os executivos, em 
todos os níveis, todos os problemas que fazem parte 
daquela extensa pauta levantada ontem.

Apoio, divulgação e parceria com a Secretaria 
Especial de Direitos Humanos na realização de curso 
de capacitação em mediação de conflitos.

Com a palavra Ana Lu.
A SRA. ANA LU - Aqui, na realização do semi-

nário, eu acho importante, então, o Poder Judiciário, 
porque a gente...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Ok. Incluímos, então, além dos Executivos, o Poder 
Judiciário, com mesas próprias, temas próprios. Alguém 
contrário? Não? Então, está bom.

Orientações para a Rede Parlamentar Nacional de 
Direitos Humanos. Então, a Comissão de Direitos Huma-
nos será a gestora do conteúdo do site e estará aberta 
à contribuição de todos os integrantes da rede.

Será avaliada a condição de instituir coordena-
ções central e regional naqueles prazos que combi-
namos ontem. 

Realização de pelo menos mais dois encontros 
nacionais.

É livre a iniciativa de campanhas e outras ações 
a serem propostas pelos membros da rede, por meio 
do site, como também será livre a decisão de cada 
membro em aderir às mesmas.

Os membros irão incluir na rede os sistemas de 
maior relevância, de modo a valorizá-los e a evitar con-
gestionamento de assuntos, o que poderá dificultar a 
participação de todos nas iniciativas propostas.

Serão realizados periodicamente pela rede vide-
oconferências para o debate de temas da conjuntura e 
a capacitação de Parlamentares e assessores.

Documento final deste encontro será incluído no 
site da rede com todos os itens aprovados.

Lembro também que estabelecemos três meses 
para o retorno das contribuições e publicação da car-
tilha. Isso não está escrito aqui, mas recordo a todos, 
pois queremos cumprir o prazo para que a cartilha 
circule ainda este ano em todo o País.

Com a palavra a Ana Célia. 
A SRA. ANA CÉLIA - Concordo com todas as 

proposições aqui postas. Quero apenas propor duas 
inclusões, Presidenta. Na mesma linha do caso ocor-
rido em Goiânia, a minha proposta se relaciona com 
a luta pela aprovação de uma moção em defesa da 
federalização do caso da Irmã Dorothy.

A segunda inclusão está lá embaixo, na primeira 
folha: “Moção ao Presidente da República, ao Minis-
tério da Justiça, à Funai e à Funasa, em defesa de 
políticas públicas e ações imediatas no sentido de 
garantir acesso à terra, proteção contra a intrusão... e 
questão indígena”. 

Sugiro destacar um ponto que está na ordem do 
dia: Raposa Serra do Sol. Como já disse, há todo um 
cerco sendo fechado ali, como o decreto de 7 dias de 
luto pelo Governador. Acho que vale a pena aprovar 
uma moção, a ser inserida na rede instalada neste 
momento, em defesa da demarcação daquelas terras 
indígenas.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Todos são favoráveis às inclusões propostas pela Ana 
Célia? Tem alguém contrário? Não? Aprovadas.

Com a palavra a Sra. Morgana, de Goiás. 
A SRA.MORGANA - Meu nome é Morgana e sou 

assessora do Deputado Mauro Rubem, de Goiás. 
Quero sugerir, além da federalização do caso de 

Goiânia, a inclusão de um pedido de apoio aos Gover-
nos estadual e municipal no sentido de que resolvam 
o caso das 2.500 famílias ainda alojadas no Ginásio 
de Esportes daquela cidade.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Ok. Assentamento das famílias?

A SRA. MORGANA - Isso.
O SR. PAULO - Presidenta, quero também propor 

uma inclusão à fala do Deputado Marcon, do Rio Gran-
de do Sul, que ontem se referiu à situação das tropas 
brasileiras no Haiti. Ou seja, solicitar do Ministério da 
Defesa informações sobre a situação dessas tropas, 
para nossa melhor informação sobre o assunto.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Ok. Pedido de informação sobre a situação das tropas 
brasileiras no Haiti.

O SR. PAULO - Perfeito. Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Com a palavra o Sr. Jorge.
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O SR. JORGE - Deputada Iriny, antes de fazer 
valer minha opinião, quero ler aqui algumas coisas que 
escrevi de ontem para hoje.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Só peço que seja bem breve, Jorge. 

O SR. JORGE - Mas é muito importante para 
nós.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- Só estou pedindo rapidez.

O SR. JORGE - E vou incluir uma pergunta.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- São propostas de inclusão ao texto?
O SR. JORGE - Exatamente.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Certo.
O SR. JORGE - Espero que seja aproveitado 

para que, depois do que irei falar, possamos discutir 
futuramente. 

Será que a discriminação não começa entre nós 
mesmos? Quando falei ontem, minha intenção foi ex-
perimentar se todos estávamos preparados para essa 
missão. Falei com dificuldade de oratória, não que fos-
se daquele jeito, mas fiz de maneira a experimentar 
nossos colegas e a mim mesmo. 

Ontem, entreguei a terceira folha e fui pratica-
mente o último a falar. Fiz isso para saber se estáva-
mos preparados para assumir nossa missão. Quando 
disse que “Deus é o maior governador do mundo”, fui 
repreendido pelo colega. Enquanto não corrigirmos 
nossos próprios defeitos, não poderemos corrigir os 
defeitos dos outros. Para corrigir os erros dos outros, 
é preciso corrigir, primeiro, os nossos.

Não estou preocupado, mas ontem, após minha 
fala, fui o único que não foi aplaudido. Todos falaram 
o que quiseram, da maneira que quiseram e apresen-
taram suas sugestões. 

Como disse aqui: “Não estou preocupado com 
aplausos, até porque só mereceremos aplausos quando 
combatermos a discriminação, o racismo e respeitarmos 
os direitos humanos. Até então, enquanto não fizermos 
isso, não mereceremos aplausos.” Não sei se estamos 
preparados para assumir missão tão difícil como essa: 
a de defender os direitos dos outros.

Sra. Presidenta, isso não é um desabafo, mas 
um alerta. Sou Vereador há quatro mandatos em Ma-
naus e tenho-me dedicado a uma população de apro-
ximadamente dois milhões de habitantes com toda 
fidelidade, amor e ética. Fiz aquilo na minha primeira 
fala exatamente para experimentar se estávamos re-
almente preparados para respeitar de coração uns 
aos outros.

Estou aqui de livre e espontânea vontade. Repre-
sento, como disse, aproximadamente dois milhões de 

habitantes, na qualidade de Presidente da Comissão 
de Direitos Humanos daquela Casa. Deixei de lado mi-
nha família e meus amigos num dia muito importante, 
pois hoje comemoro meu aniversário.

Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos! (Pal-
mas.)

(Os integrantes do seminário cantam parabéns 
para o orador.)

O SR. JORGE - A Deputada está me perguntan-
do quantos anos de vida. Graças a meu bom Deus, 52 
anos de vivência, lutando sempre pelos meu direitos, 
da minha família e dos outros. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Jorge, as suas palavras ficam para reflexão dos parti-
cipantes do nosso seminário. Tenho certeza absoluta 
de que aqui não houve nenhum gesto discriminatório. 
Como expliquei, houve algum problema com as fo-
lhas e tal. 

Os participantes refletirão sobre o que foi propos-
to. Em nome de todos, parabéns, longa vida, saúde, 
paz e força para continuar sua missão pelos direitos 
humanos!

O SR. GERALDO - Deputada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 

- Deputado Yulo.
O SR. DEPUTADO YULO - Deputada Iriny, na 

verdade, no item “apoio, divulgação e parceria com a 
Secretaria Especial de Direitos Humanos, em curso de 
capacitação em mediação e conflitos”, sugiro que se 
acrescente também “curso de capacitação e educação 
em direitos humanos”, tendo em vista que as regiões 
vêm se organizando, a secretaria delegou coordena-
dores de regiões e os Estados já começam a realizar 
encontros com a perspectiva de buscar contribuições 
para o plano nacional.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
– Ok, incluído.

Com a palavra o Deputado Geraldo.
O SR. DEPUTADO GERALDO - Quero propor, 

reiterando o que foi dito ainda há pouco pelo exposi-
tor, no âmbito dos Governos Federal e Estadual, mas 
principalmente do Governo Federal, a criação do sis-
tema de proteção aos militantes na área de direitos 
humanos.

No Rio de Janeiro, temos enfrentado problemas 
em relação a chacinas. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Pode sair daqui, então, uma indicação para que a Se-
cretaria, junto aos Governos estaduais, constitua um 
programa de âmbito local – até agora apenas cinco 
Estados o fizeram. Vamos insistir para que tal medida 
seja aplicada em todos, ainda mais rápido naqueles 
que estejam em situação emergencial.



Outubro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 46549 

Não tendo mais ninguém para propor inclusões, 
vamos passar à entrega dos ganhadores do prêmio “Co-
municação e Direitos Humanos”, a ser coordenada pelo 
Sr. Márcio, a quem solicito tome assento à Mesa. 

O Sr. Márcio fará uma exposição sobre os obje-
tivos, a motivação desse prêmio, em seguida passa-
remos à entrega. (Pausa.)

O SR. COORDENADOR (Márcio) - Pedimos a 
todos um pouco de paciência. Uma das autoridades 
que irá participar da entrega dos prêmios está a cami-
nho. Daqui a cinco minutos daremos início à entrega 
dos prêmios. (Pausa.)

(Reunião suspensa.)
O  SR. COORDENADOR (Márcio) - Olá, cole-

gas e amigos. 
Vamos tomar os lugares nas bancadas para re-

começar nossos trabalhos com a entrega do Prêmio 
Mateus Afonso Medeiros de Comunicação e Direitos 
Humanos, um prêmio acadêmico, de iniciativa da Co-
missão de Direitos Humanos da Câmara dos Depu-
tados, da Secretaria Especial de Direitos Humanos da 
Presidência da República, da Executiva Nacional dos 
Estudantes de Comunicação, da RADIOBRAS e, com 
apoio especial, da Gradiente, que concedeu prêmios 
como câmaras de vídeo digitais. 

Esse prêmio ressalta a ação da educação para 
os direitos humanos. Busca também distinguir o traba-
lho realizado a partir das universidades e das acade-
mias, preparando o profissional da comunicação para 
valorizar e levar em conta os direitos humanos na sua 
carreira profissional. Essa consciência dos direitos hu-
manos deve começar o mais cedo possível. 

Então, como dissemos, ao atuar junto a acade-
mias e universidades, pretendemos formar uma cultura 
de direitos humanos e buscar multiplicadores dessa 
cultura no meio universitário.

Agora, vamos chamar algumas autoridades para fa-
zer a entrega dos prêmios aos estudantes presentes. 

Antes de iniciar a entrega aos primeiros agracia-
dos, solicitamos à nossa Presidenta, Deputada Iriny 
Lopes, que faça menção à origem do nome desse 
prêmio: por que Prêmio Mateus Afonso Medeiros de 
Comunicação e Direitos Humanos?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) 
- O nome que escolhemos para o prêmio é uma ho-
menagem a um militante dos direitos humanos que 
nos orgulha sempre. Infelizmente, todos nós fomos 
privados da convivência do Mateus, Assessor desta 
Comissão de Direitos Humanos. Jovem advogado, 
trabalhava conosco nesta Comissão, mas não era 
apenas e exclusivamente um funcionário desta Casa 
designado para atuar aqui; Mateus era um militante 
dedicado. Com alta capacidade de articulação, Ma-

teus se dedicava a conhecer os problemas e a buscar 
soluções para problemas relacionados aos direitos hu-
manos. Mateus não só cumpria sua carga horária nesta 
Comissão, mas participava também das caravanas, dos 
seminários, das audiências públicas. Ele levava consigo 
a preocupação com os direitos humanos, estava sempre 
aqui ao lado dos Parlamentares apresentando suges-
tões fundamentais para diversas questões dos direitos 
humanos no País. 

Quando o descrevemos assim, para quem não co-
nheceu o Mateus, passa-se a impressão de que falamos 
de uma pessoa muito experiente, com muitos anos de vida 
e que já estaria passando por um processo de repetição, 
mas não era assim, não; falamos de alguém muito jovem. 
Mateus nos deixou muito jovem. Talvez muitos tenham 
passado pelo Mateus sem ter percebido, até pela sua 
expressão tão jovial. Ele já exercia papel fundamental 
e cristalizado na Comissão de Direitos Humanos desta 
Casa junto ao Fórum Nacional de Entidades, que congre-
ga várias entidades de direitos humanos. Muitas pessoas 
em diversos Estados deste País trarão na memória a fi-
gura do Mateus pela sua presença no acompanhamento 
a diversas caravanas desta Comissão a vários Estados 
e sob diversos temas. Hoje temos à nossa disposição, 
graças a Deus, muitos escritos que o Mateus nos legou 
a respeito dos mais variados temas. 

Então, a maneira de perpetuarmos a memória de 
um militante dessa grandeza foi dar ao nosso Prêmio o 
nome Mateus. Foi uma forma de, ao valorizar o trabalho 
dos premiados, homenagearmos aquele que nos ensinou 
tanta coisa, aquele que esteve conosco solidariamente 
em tantos momentos e que para nós é inesquecível, 
principalmente porque Mateus foi mais uma vítima da 
violência urbana. 

Mateus morreu recentemente num acidente de 
carro. Gostava de andar de bicicleta, fazia parte de um 
movimento de pessoas que, nesta cidade e em tantas 
outras do Brasil, buscam a liberdade em um espaço de 
tão pouca liberdade, como são hoje as nossas cidades. 
Mateus dedicava algumas horas do seu tempo andan-
do de bicicleta e numa dessas andanças sua vida foi 
levada. 

Nós que lutamos pelo direito à vida temos mais um 
motivo para que esse prêmio tenha o nome do nosso 
querido e saudoso Mateus. (Palmas.)

O SR. COORDENADOR (Márcio) - Passamos a 
palavra ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos, Dr. 
Mário Mamed, para também proferir algumas palavras 
sobre o prêmio e sobre o Mateus.

O SR. MÁRIO MAMED - Depois da explanação 
da nobre Deputada Iriny Lopes, pouco me restou para 
falar; talvez ressaltar um pouco mais a importância do 
prêmio e da denominação do prêmio. 
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São situações absolutamente indissociáveis, com 
simbolismos muito fortes: a escolha do nome já men-
cionada pela Deputada Iriny Lopes, motivação que hoje 
nos leva a premiar seis trabalhos, e a menção honrosa 
aos trabalhos apresentados. 

Um amigo me disse – e isso me bateu de maneira 
interessante –, numa discussão política, que queria ter 
o direito de, ao chegar à velhice, alguém criticá-lo por 
ser conservador, direito que assiste aos mais idosos, 
mas que já não cabe, às vezes, aqui e acolá, pelo avan-
çar da idade, pela situação que conseguiram galgar 
na vida ou pelas dificuldades em modificar situações. 
Já se admite um certo conservadorismo de costume, 
de hábitos e o desejo de não mudar nada. Ele disse: 
quem tem que me chamar de conservador é alguém 
mais jovem, que faça crítica de maneira contundente, 
porque eu quero ter certeza de que existe na sociedade 
vida pulsátil, isto é, jovens querendo modificar o mun-
do. Então, essa pulsação rebelde e essa capacidade 
de mudar devem ter um sentido construtivo na busca 
de novos valores, como a busca pela paz social, pelo 
rompimento com preconceitos, não aceitando discri-
minações, mas, ao contrário, respeitando a diversida-
de, convivendo com a pluralidade, entendendo que 
ninguém se realiza de maneira egoísta, egocêntrica, 
mas que só existe a realização no convívio com os de-
mais. Toda nossa obra, toda nossa vida só tem sentido 
se houver convívio dentro de um conceito amplo de 
coletivo social, que abranja pessoas diferentes – por 
isso mesmo o coletivo é bonito, mais do que qualquer 
um de nós, individualmente. Então, o que ele disse 
me tocou muito.

O Prêmio Mateus tem este objetivo: primeiro per-
petuar simbolicamente o nome do Mateus. Não convivi 
muito com Mateus. Porém, do pouco contato que man-
tive com ele, quando cheguei a Brasília há dois anos, 
pude perceber com muita clareza que estava diante 
de uma pessoa com brilho muito especial, com valores 
de ética e de generosidade muito introjetados e que 
se refletiam na sua própria razão de ser, de viver e de 
construir. Todos que conviveram com ele mais de perto 
puderam ter essa oportunidade, pois fazem referências 
extremamente elogiosas e não deixam de marejar seus 
olhos quando a ele se referem. Embora sua vida tenha 
sido breve, todos entendem que ela foi muito profícua, 
muito rica e deixou lembranças muito fortes.

Quero ainda prestar homenagem à sua compa-
nheira Vanessa, que está aqui e participa da reunião 
neste momento.

A imagem do Mateus me leva a uma reflexão dita 
por um amigo de que a vida tem uma razão de ser. 
Cada um de nós tem um DNA, um carimbo genético; 
cada um de nós que habita este mundo de passagem 

vem com uma missão a ser cumprida. Ou seja, não 
existimos à toa, temos uma missão a cumprir e deve-
mos cumpri-la da melhor maneira possível. O Mateus, 
precocemente levado, precocemente encantado, habi-
tando agora outro espaço, soube cumprir muito bem a 
sua missão. Por isso ele dá nome ao prêmio. 

Esse prêmio é dirigido a jovens universitários, jo-
vens que estão no espaço do conhecimento e da sua 
reprodução, no espaço da construção da cidadania. 
Portanto, é preciso, através de movimentos como este, 
lançado pelo Ministro Nilmário Miranda, em Fortaleza, 
em maio de 2004, criar prêmios dirigidos a jovens uni-
versitários da área de Comunicação – e não somente 
premiá-los, embora isso seja muito importante, mas 
despertar nesses jovens, introduzindo esse desper-
tar nas universidades e junto a outros jovens, mais 
dedicação, mais estudo, mais aprofundamento, mais 
sensibilidade no trato dos direitos humanos, sobretu-
do em um país permeado por tantas desigualdades e 
submetido a uma herança escravocrata muito perver-
sa, que se entranhou na nossa cultura, bem explicita-
da naquela frase: “Sabe com quem está falando? Não 
meta a besta”. Essa cultura ainda está muito presente 
na nossa sociedade: do mais poder, da mais força, da 
resolução dos conflitos pela truculência, de pessoas 
que se acham acima da lei, pessoas que acham que 
privilégios devem ser mantidos, embora à custa da 
negação de direitos de muitos.

Se conseguirmos, por meio de movimentos como 
este, com prêmios que reconheçam talentos e valo-
res, introduzir a temática de direitos humanos nessa 
população jovem que ocupa espaço privilegiado nas 
universidades, teremos certeza de que essa premia-
ção não terminará por aqui, nem na nominação que 
leva o nome do Mateus, nem no significado do prêmio, 
ou seja, o de dar condução às construtoras de direi-
tos humanos que irão estimular outros jovens, outros 
profissionais, outros companheiros, influenciando o 
meio social em que vivem, gerando uma força dinâ-
mica e permanente a fim de valorizar a política e os 
princípios de direitos humanos e, sobretudo, olhar para 
frente, sempre acreditando que é possível construir 
um mundo de paz.

Esta é a razão que aqui nos reúne.
Cabe-nos ainda – e não se trata de um comercial, 

mas apenas de um gesto de reconhecimento – agra-
decer à Gradiente, na pessoa de Eugênio Staub, que 
foi extremamente sensível ao nosso pedido e possi-
bilitou, além do diploma que tem valor curricular real, 
valor de representação simbólica, uma premiação ma-
terial para que esses jovens cada vez mais se sintam 
estimulados no seu trabalho.

Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. COORDENADOR (Márcio) - Queremos re-
gistrar a presença da Coordenadora de Comunicação 
da Secretaria de Direitos Humanos Marina Pimenta 
Spinola Castro, figura essencial na articulação desse 
prêmio, assim como Valéria Rabelo, integrante da equi-
pe de Comunicação da mesma Secretaria.

Quero também relacionar na parceria responsável 
pela criação desse prêmio a participação e o estímulo 
da campanha “Quem financia baixaria contra cidada-
nia” para criação do prêmio. Ou seja, é mais do que 
apontar aqueles que violam os direitos humanos pela 
mídia e apontar aqueles que realizam um bonito e ta-
lentoso trabalho, a partir da universidade.

Procederei à entrega dos prêmios.
Categoria vídeo.
Os ganhadores são: Kiaro de Souza Trindade, 

Geane Viana Rocha, Joana Paula Siqueria, Leila Maria 
Santos de Araújo, João Batista Costa, Vildiléia Rego, 
William Lobo, Lúcia Silva de Araújo. (Palmas.)

Eles serão representados pelo Kiaro de Souza 
Trindade.

Esses estudantes são do Instituto Científico de 
Ensino Superior de Brasília, e, aliás, estão presentes 
outros colegas e professores a quem saudamos na 
pessoa do Kiaro. (Palmas.)

A nossa Presidente, Deputada Iriny Lopes, fará 
a entrega do diploma. (Palmas.)

Chamamos agora a representante da TV Educa-
tiva do Rio de Janeiro, Susana Parreira, Gerente do 
Escritório Regional de Brasília, para entregar o prêmio 
da categoria Rádio. (Pausa.)

Os ganhadores do prêmio da categoria Rádio 
são: Anailco de Freitas, Diego Palmiere e Núbia Ci-
bele de Oliveira.

Eles são da universidade Estadual de Londrina. 
(Palmas.)

Para entregar o prêmio da categoria Fotografia, 
chamamos o Vereador Anderson Salene, de Divinó-
polis, Minas Gerais, aos ganhadores, estudantes da 
UNITRI – Centro Universitário do Triângulo, de Uber-
lândia, Minas Gerais.

Os ganhadores são: Ana Márcia Andrade, Fabiana 
Bruder, Cristiano Alvarenga Alvez. (Palmas.)

Para entregar o prêmio da categoria Campanha 
Publicitária, chamamos o representante da Executiva 
Nacional dos Estudantes de Comunicação, o Sr. Lei-
berson Pedrosa. (Palmas.)

A ganhadora do prêmio da categoria Campanha 
Publicitária é a Gabriela Cristina Michels, de Novo 
Hamburgo, Rio Grande do Sul. (Palmas.) 

Gabriela Cristina Michels está presente? Está a ca-
minho. O prêmio está aqui esperando por ela (Risos.)

Para entregar o prêmio da modalidade Relações 
Públicas, chamamos a nossa Presidenta, Deputada Iriny 
Lopes. O prêmio deverá ser entregue a Mairá Lima e 
Érica Pinho, ambas de Fortaleza, da Universidade Fe-
deral do Ceará. (Palmas.)

Para passar o prêmio aos ganhadores da Menção 
Honrosa, chamamos o Deputado da Assembléia Legis-
lativa do Rio de Janeiro, Alessandro Molon. (Palmas.)

O prêmio Menção Honrosa vai para André Albu-
querque Silveira. (Palmas.) André é da Pontífica Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro, PUC.

Há ainda outra categoria, cujo ganhador ainda 
não chegou, a de Texto Jornalístico. A ganhadora é a 
Gabriela Amarim de Santana, de São Cristóvão, Ser-
gipe. Ela irá receber o prêmio das mãos da Sra. Valé-
ria, da Coordenação de Educação da Secretaria de 
Direitos Humanos.

Informamos que todo o histórico desses prêmios 
será objeto de um pronunciamento da Deputada Iriny 
Lopes, na próxima semana, ou, se não for possível, 
na seguinte, no plenário da Câmara dos Deputados. 
Depois, fará parte do site também, ou seja, terá a di-
vulgação mais ampla possível. Tentaremos, na me-
dida do possível, divulgar o nome dos ganhadores e 
das peças premiadas pela mídia tanto na Câmara dos 
Deputados, como nas organizações parceiras, de que 
é exemplo a Radiobrás, nas Assembléias Legislativas 
e Câmaras Municipais que dispuserem de emissoras 
de rádio e jornais. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Iriny Lopes) - 
Entregues os prêmios, desejamos muita sorte a essa 
juventude bonita que foi merecedora desses prêmios 
da Comissão de Direitos Humanos, da Secretaria de 
Direitos Humanos, da Radiobrás. 

Deixamos para fazer a entrega neste VIII Encontro 
Nacional de Parlamentares de Direitos Humanos em 
função da representatividade que vocês todos têm, em 
função da importância deste momento e da atividade 
que realizamos juntos. 

Ao encerramento do nosso encontro, agradeço 
enormemente aos Vereadores, às Vereadoras, aos 
Deputados e Deputadas, aos Presidentes e membros de 
Conselhos Estaduais de Direitos Humanos, assessores 
e assessoras que estiveram conosco nesses 2 dias.

Do nosso ponto de vista, o encontro foi extrema-
mente rico. Com certeza, daqui sairá uma nova articu-
lação, da qual se beneficiarão os cidadãos brasileiros. 
Tenho certeza de que a rede que aqui estabelecemos vai 
ajudar enormemente o desempenho dos Parlamentares 
e vai incidir diretamente naquele compromisso nosso 
de coibir violações e promover direitos humanos. 

Estamos todos de parabéns pela riqueza do nos-
so encontro.
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Conforme combinamos, voltaremos a nos encon-
trar mais vezes este ano.

Deixamos um forte e fraternal abraço a cada um, 
na certeza de que estamos rumando para aquilo a que 
resolvemos dedicar nossas vidas: a proteção dos di-
reitos humanos. (Palmas.)

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada 
a presente reunião. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

SEMINÁRIO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE FONTES 
ALTERNATIVAS DE ENERGIA, MORMENTE A UTI-
LIZAÇÃO DO CARVÃO MINERAL EM PROJETOS 
TERMELÉTRICOS NO BRASIL

DATA: 27-5-03

O SR. COORDENADOR (Carlos Rudney) - Se-
nhoras e senhores, bom dia. Iniciamos neste momen-
to a fase de abertura do Seminário Internacional do 
Carvão Mineral, evento que visa a fomentar a coope-
ração resultante de acordo firmado entre o Ministério 
de Minas e Energia e o Departamento de Energia dos 
Estados Unidos, com vistas a difundir tecnologias lim-
pas de utilização do carvão mineral e sua aplicação 
em projetos termelétricos no Brasil.

Para a abertura do Seminário Internacional do 
Carvão Mineral, convidamos para compor a Mesa o 
Exmº Sr. Senador José Jorge, Presidente da Comis-
são de Infra-Estrutura do Senado Federal (Palmas.); 
o Exmº Sr. Eduardo Moreira, Governador em exercício 
do Estado de Santa Catarina (Palmas.); o Sr. Valdir 
Luiz Andres, Secretário de Minas e Energia do Es-
tado do Rio Grande do Sul (Palmas.); o Sr. César de 
Faria, Presidente do Sindicato Nacional da Indústria 
de Extração do Carvão (Palmas.); o Sr. Norberto de 
Franco Medeiros, Presidente do Comitê Brasileiro do 
Conselho Mundial de Energia (Palmas.) e a Sra. Bar-
bara McKee, do Departamento de Energia dos Estados 
Unidos. (Palmas.).

Com a palavra o Exmº Sr. Senador José Jorge, 
Presidente da Comissão de Infra-Estrutura do Sena-
do Federal.

O SR. SENADOR JOSÉ JORGE - Sr. Luiz Valdir 
Andres, Secretário de Minas e Energia do Estado do 
Rio Grande do Sul; Sr. Eduardo Moreira, Governador 
em exercício do Estado de Santa Catarina; Sr. César 
de Faria, Presidente do Sindicato Nacional da Indústria 
de Extração do Carvão; Dr. Norberto de Franco Me-
deiros, Presidente do Comitê Brasileiro do Conselho 
Mundial de Energia; Sra. Barbara McKee, Diretora do 
Departamento de Energia dos Estados Unidos, Sras. 
e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Senadores, demais au-
toridades internacionais e nacionais presentes, minhas 

senhoras e meus senhores, a história do desenvolvi-
mento econômico não pode ser relatada sem referência 
ao uso da energia. Os primeiros tempos dessa corrida 
desenvolvimentista foram impulsionados pela máquina 
a vapor, que tinha o carvão como insumo energético. 

O século XIX, por isso mesmo, é chamado por 
muitos historiadores da industrialização e da tecnologia 
como Século do Carvão. Foi uma época de grandes 
transformações na economia, na sociedades e na pai-
sagem urbana e rural, mais marcadamente nos países 
da Europa Ocidental. Pode-se dizer que foi o tempo que 
se moldou basicamente à face atual do mundo.

O paradigma seguinte que predominou ao longo 
do século XX foi a Era do Petróleo. Tendo dominado 
pela tecnologia dos motores de combustão interna e 
pela revolução do automóvel, houve quem, buscando 
impor à história uma irregularidade forçada, profetizasse 
para o século XXI uma nova mudança de paradigma, 
com predomínio da energia nuclear. Energia que se 
confiava que seria limpa. O que se está presenciando, 
no entanto, é uma tendência para a multiplicidade das 
fontes energéticas. Com efeito, os últimos 25 anos do 
século XX foram marcados por uma crítica, muitas ve-
zes, desarrojada de todo o processo de industrialização 
e da cultura do desenvolvimento. Dessa crítica, porém, 
deve-se destacar um aspecto que faz muito sentido, 
tanto que foi apropriado por governos e empresas de 
todo o mundo: a preocupação com o comprometimento 
do meio ambiente, causado pela descarga de afluen-
tes industriais de todo tipo, principalmente gases do 
chamado efeito estufa. 

Absorver essa crítica e apropriar-se de sua ver-
dade, no entanto, não significa abandonar a civiliza-
ção fundada no emprego dos combustíveis fósseis. 
Ao contrário, indica aprimorar as tecnologias de uso 
desses combustíveis de modo a reduzir os danos am-
bientais.

A solução para os problemas resultantes do em-
prego da tecnologia somente pode residir no desen-
volvimento de mais e melhor tecnologia, não no retor-
no tópico a um mundo primitivo, que por sinal jamais 
existiu, idealizado como natural, mais simples e mais 
verdadeiro. A história não tem volta.

Senhoras e senhores, acabo de dizer que a histó-
ria não tem volta e, no entanto, estamos aqui para apre-
sentar e defender tecnologias energéticas baseadas 
no carvão, que há pouco afirmei ter sido o combustível 
do século XIX. Haveria nisso uma contradição? É claro 
que não. Falamos de novas tecnologias para utilização 
do carvão, tecnologias que atendam às exigências atu-
ais da proteção ambiental, ao mesmo tempo em que 
são economicamente competitivas com as alternativas 
energéticas existentes, seja o petróleo, a nuclear ou as 
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chamadas fontes naturais, como a eólica, a solar ou 
das marés, para citar exemplos. A verdade é que em 
um mundo que continua a se desenvolver sempre mais 
rapidamente haverá não apenas espaço, mas sobre-
tudo necessidade para o emprego de todas as formas 
de energia, não importando a sua origem.

Nesse quadro, o carvão tem o seu lugar. Não é 
o carvão das chaminés, da fuligem, mas o carvão do 
século XXI, limpo e economicamente atraente. O Sul 
do Brasil, por deter reservas de carvão mineral, precisa 
incluir esse recurso em sua matriz energética, pois o 
pior erro que se pode cometer neste mundo globalizado 
e competitivo é não fazer uso daquilo que a natureza 
colocou à disposição do homem.

Por tudo isso, considero extremamente oportuna 
a realização deste seminário internacional do carvão. 
Todas as alternativas de desenvolvimento devem ser 
abordadas para retirar nosso País do atraso e nossa 
população da miséria.

O carvão é um recurso a mais, que não podemos 
deixar na terra inexplorado e inútil. O que devemos 
fazer, sim, é transformá-lo em riqueza efetiva para o 
País e para o povo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Carlos Rudney) - Pas-

samos, neste momento, a palavra ao Sr. César de Fa-
ria, Presidente do Sindicato Nacional da Indústria de 
Extração do Carvão.

O SR. CÉSAR DE FARIA - Bom dia, senhoras e 
senhores componentes da Mesa e demais presentes. 
Após as palavras do Senador José Jorge, que, com 
todo aprofundamento, colocou em épora, vamos dizer 
assim, o objetivo deste seminário, pouco me resta a 
falar.

No entanto, parece-me que existe o entendimento 
do atual Governo, após o racionamento que ocorreu 
em nosso País, de que se retorne à busca de um pla-
no determinístico de geração de energia, conforme 
passou por isso também o Senador. E dentro desse 
plano existe espaço suficiente para as diversas fontes 
de energia, dentre elas o carvão.

Esse acordo que foi feito há alguns anos com o 
governo americano, com a Sra. Madeleine Albright, 
quando esteve aqui no Brasil, trouxe outros interes-
sados internacionais em cooperar e fazer um clinical 
tecnology. Quer dizer, a reserva brasileira de carvão 
é enorme, mas é um recurso natural não utilizado. 
Estamos procurando o quê? Incrementar a utilização 
desse recurso natural. Hoje são 8 milhões de tonela-
das. Pretendemos chegar a 15 milhões de toneladas 
até 2015. Então, o espaço é muito grande e o Brasil 
vai crescer economicamente.

Como é que o carvão se coloca na geração ter-
melétrica? Hoje temos a alternativa do gás importa-
do ou um combustível nacional. À medida que você 
incrementa a geração a carvão, gera empregos na 
mineração. Então, você vai aumentar a oportunidade 
de geração de emprego no País, reduzir a pobreza. 
O aumento da mineração fixará as pessoas no local, 
evitando a migração para os grandes centros. 

A importação de tecnologia contratada com o 
Governo americano e, mais recentemente, com outros 
países da Europa, poderá trazer ao Brasil, no que diz 
respeito à cultura tecnológica, universidades de pós-
gradução, mais conhecimento, portanto, sobre o que 
temos no nosso País. 

Não vou me estender muito porque estamos com 
uma agenda meio curta, mas de maneira alguma po-
demos pedir agora ao Governo que tome a decisão, 
olhando este combustível que existe no País em real 
– não há risco de moeda porque ele é produzido em 
real. E o consumidor final também paga em real. Por-
tanto, você reduz o risco, atrai o investidor, porque 
está produzindo combustível em real, a moeda com 
que o consumidor final paga. Não há atrelamento à 
moeda estrangeira e o risco da variação cambial é 
minimizado. 

Os atributos que o carvão pode oferecer ao con-
sumidor final, que é o que nós todos somos, vêm em 
conjunto: ele gera emprego, dá confiabilidade ao inves-
tidor para aplicar seu capital, não ofende o consumidor 
final e as reservas são suficientes. É um combustível 
firme e forte.

Antes de encerrar minha fala, gostaria de agrade-
cer a presença de todos, uma vez que foi o sindicato 
que organizou este evento juntamente com a Câmara 
dos Deputados, com o Congresso Nacional. Espera-
mos que seja um sucesso. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Carlos Rudney - Regis-

tramos, com alegria, a presença do Senador Geraldo 
Althoff neste seminário.

Com a palavra o Sr. Norberto de Franco Medeiros, 
Presidente do Comitê Brasileiro do Conselho Mundial 
de Energia.

O SR. NORBERTO DE FRANCO MEDEIROS 
- Sr. Senador José Jorge, Presidente da Comissão 
de Infra-Estrutura do Senado, ex-Ministro de Minas e 
Energia; Sr. Eduardo Moreira, Governador em exercí-
cio de Santa Catarina; Sr. Valdir Andres, Secretário de 
Minas e Energia do Rio Grande do Sul; Sr César de 
Faria, Sra. Barbara Mckee, minhas senhoras e meus 
senhores, em 1966 o Ministério de Minas e Energia 
do Brasil e o Departamento de Energia dos Estados 
Unidos assinaram um protocolo que visava aumentar 
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as parcerias entre os dois países, principalmente pro-
movendo tecnologias que permitissem a utilização 
limpa do carvão. Estamos hoje no sexto workshop. 
Temos trabalhado bastante em conjunto. 

Energia tem sido o tema principal de várias reu-
niões internacionais. Em setembro de 2002, no World 
Summit on Sustainable Development, analisou-se 
intensamente como deverá ser o comportamento do 
setor energético no mundo, visando ao desenvolvi-
mento sustentável. São grandes as relações entre 
o crescimento da energia e o desenvolvimento eco-
nômico e social, incluídos o combate à pobreza e a 
proteção ambiental.

A situação energética mundial nos mostra que 
a disponibilidade de energia comercial não é aces-
sível a 2 bilhões de pessoas, um terço da população 
mundial. As disparidades no acesso à energia comer-
cial e o injusto acesso aos serviços de energia são 
contrários ao conceito de desenvolvimento humano 
e ameaçam a estabilidade social. O suprimento não 
confiável de energia é um pesado encargo para larga 
porção da população mundial. Combustíveis impor-
tados constituem um grande encargo para os balan-
ços comerciais de muitos países, principalmente os 
mais pobres.

A saúde da população é ameaçada pelos altos 
níveis de poluição, pelo uso de certos tipos de energia 
nas casas, nas comunidades, nas regiões.

As emissões ligadas ao uso desse tipo de energia 
contribuem grandemente para a poluição e degrada-
ção dos ecossistemas. As emissões de gás de efeito 
estufa na produção e uso de energia estão alterando 
a atmosfera e, conseqüentemente, o clima do Plane-
ta. Essa é a situação atual.

Portanto, aumentar a utilização de energia sem 
aumentar os impactos ambientais é um desafio para 
a humanidade na busca do desenvolvimento sus-
tentável.

Recursos físicos e financeiros e tecnologia para 
tal objetivo estão disponíveis ou podem ser disponi-
bilizados. No entanto, opções para o uso da energia 
por caminhos que levem ao desenvolvimento sus-
tentável, incluindo preocupações socioeconômicas 
e ambientais, devem prever o uso mais eficiente da 
energia nas residências, nos equipamentos elétricos, 
nos veículos, nos processos de produção – o Bra-
sil está dando um exemplo muito bom de utilização 
mais eficiente da energia –; o aumento da confiança 
nas fontes de energia renovável e a aceleração do 
desenvolvimento de novas tecnologias energéticas, 
particularmente a da próxima geração de tecnologia 
limpa para combustíveis fósseis, com emissões per-
to de zero.

Muito do que aqui foi dito se aplica ao nosso 
País. Para procurar desenvolver meios corretos de 
utilização da energia, estaremos aqui reunidos com 
nossos colegas estrangeiros hoje e amanhã, tendo 
como tema a utilização de um combustível fóssil, o 
carvão, abundante no Sul do Brasil, de uma forma 
limpa e sustentável.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Carlos Rudney) - Pas-

samos a palavra à Sra. Barbara Mckee, do Departa-
mento de Energia dos Estados Unidos.

A SRA. BARBARA N. McKee - (Exposição em 
inglês.)

  O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Schuck) - Conce-
do a palavra ao Exmo. Sr. Eduardo Pinho Moreira, Go-
vernador em exercício do Estado de Santa Catarina. 

O SR. EDUARDO PINHO MOREIRA - Meus 
cumprimentos e saudação ao Presidente da Comis-
são de Infra-Estrutura do Senado Federal, Senador 
José Jorge, ex-Ministro de Minas e Energia do Brasil; 
ao Secretário de Minas e Energia do Estado do Rio 
Grande do Sul, Valdir Andres; ao Presidente do Sindi-
cato Nacional da Indústria do Carvão, César Faria; ao 
Presidente do Comitê Brasileiro do Conselho Mundial 
de Energia, Norberto de Franco Medeiros; uma sauda-
ção à Sra. Diretora do Departamento de Energia dos 
Estados Unidos, Barbara Mckee; ao ex-Deputado Víctor 
Faccioni, que revejo com alegria nesta Casa, lembran-
do o tempo em que fui Presidente desta Comissão e 
o ex-Deputado Víctor Faccioni era o Vice-Presidente. 
Gostaria de saudar os Deputados aqui presentes (Pal-
mas), em especial o número expressivo de Deputados 
Estaduais da região carbonífera de Santa Catarina; Srs. 
Prefeitos, senhores. empresários, técnicos dos governos 
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul; delegação 
americana aqui citada, é com alegria que retornamos 
a esta Comissão para este evento, que se reveste de 
grande importância, por tudo aquilo que nós já senti-
mos e pelas palavras dos meus antecessores. 

O Governador Luiz Henrique não está presente 
porque se encontra em viagem ao exterior –hoje ele 
está na Eslováquia –, mas pediu que eu trouxesse o seu 
reconhecimento à importância da atividade de extração 
do carvão em Santa Catarina. Se ele estivesse no Brasil, 
com certeza, estaríamos aqui os dois, ele e eu. 

Nós que somos oriundos da região de extração 
do carvão de Santa Catarina,

Nós  somos da região de extração de carvão de 
Santa Catarina, conhecemos esse processo. Houve 
uma fase importante, que alavancou a economia da 
região e do próprio Estado, mas a falta de tecnologia 
provocou um passivo ambiental que hoje traz conse-
qüências àquela grande região. Há 12 anos, nesta Co-
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missão, tivemos um seminário sobre o carvão. O Dr. 
Augusto Batista Pereira, estudioso do assunto, em pa-
lestra que fez naquela oportunidade, previu tudo o que 
aconteceu no Brasil nos anos subseqüentes.

Este seminário que hoje se inicia, que conta com 
presenças ilustres, é importante. Mas é preciso que 
o País desenvolva uma política energética para que 
não tenhamos , daqui a 3 ou 4 anos, desagradáveis 
surpresas, já previstas.

Todos os indicadores mostram que daqui a 4 
anos teremos novamente dificuldades no setor elétrico. 
A queima limpa do carvão, por este motivo, deve ser 
objeto da luta não apenas dos Estados do Sul, mas 
de todo o País. E esta Casa, que é a caixa de resso-
nância do País, tem de abraçar as decisões saídas 
deste seminário para que possamos, daqui a 10, 12 
anos, comemorar a recuperação do meio ambiente, a 
produção de energia de qualidade, confiável, e o fato 
de termos alcançado pleno desenvolvimento. Como se 
costuma dizer, energia cara é a energia que falta.

Por isso, as decisões que venhamos a tomar 
neste seminário são importantes do ponto de vista 
técnico, mas é fundamental que haja o componente 
político para que tais decisões ultrapassem a aveni-
da e cheguem ao Ministério de Minas e Energia, ao 
Sr. Presidente da República, para que possamos ter 
o carvão de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e 
do Paraná sendo utilizado de forma racional, gerando 
qualidade de vida e não, como ocorreu nas últimas 
décadas, degradação ambiental.

Por isso o Governo de Santa Catarina se faz 
presente, reconhecendo essa importante atividade 
comercial, que pode dar tranqüilidade ao setor ener-
gético de nosso País. 

Manifestamos votos de que tenhamos avanços 
importantes e possam, brevemente, tornar-se reali-
dade as usinas térmicas do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Carlos Rudney) - Pas-

samos a palavra ao Exmo. Sr. Valdir Luiz Andres, Se-
cretário de Minas e Energia do Estado do Rio Grande 
do Sul.

O SR. VALDIR LUIZ ANDRES - Sr. Senador José 
Jorge, Ex-Ministro de Minas e Energia do Brasil; Sr. 
Eduardo Moreira, Governador em exercício do Estado 
de Santa Catarina; Sr. César de Faria, Presidente do 
Sindicato; Sr. Norberto de Franco Medeiros, Presidente 
do Comitê Brasileiro; Sra. Barbara McKee, Diretora do 
Departamento de Energia dos Estados Unidos; ilustre 
Deputado Victor Faccioni, que, embora seja hoje Pre-
sidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, 
está aqui nos prestigiando como estudioso e velho ba-

talhador do carvão. Quero cumprimentar as caravanas, 
principalmente de Santa Catarina, seus Parlamentares, 
empresários, e do Rio Grande do Sul, seus empresários, 
políticos, lideranças, empresas envolvidas nesse pro-
cesso, como a CGTEE, seu Presidente, Júlio Quadros, 
que aqui está com sua diretoria, o Presidente da CRE 
e diretoria, os diretores da ACE, Ronaldo Vieira e Nilo 
Quaresma. Minha saudação aos empresários do setor 
carbonífero, às caravanas estrangeiras, principalmente 
à caravana dos Estados Unidos da América, enfim, a 
todos os senhores e senhoras. 

Trago neste momento a saudação do Governador 
Germano Rigotto ao Senador José Jorge. O Governa-
dor não está presente porque está prevista para hoje 
a chegada em Porto Alegre de alguns Ministros de Es-
tado para uma série de eventos na capital e no interior 
do Estado. Incumbiu-me S.Exa. de representá-lo neste 
encontro, cuja importância se demonstra pela presença 
expressiva de lideranças políticas, empresariais e estu-
diosos da questão do carvão. 

Os relevantes temas que aqui serão abordados, 
sem dúvida, contribuirão para que o Brasil utilize a sua 
maior fonte energética fóssil de forma mais significativa 
e produza energia com o emprego de modernas tec-
nologias para preservar o meio ambiente, chave para 
o desenvolvimento sustentável. 

O Rio Grande do Sul, como se sabe, detém as 
maiores reservas de carvão mineral do Brasil – 28 bilhões 
de toneladas –, representando cerca de 89% do total 
nacional de 32 bilhões de toneladas, ao lado do segundo 
produtor, Santa Catarina, com cerca de 10%. 

Embora o Rio Grande do Sul detenha esse grande 
percentual das reservas de carvão no País, a geração 
de energia através de usinas térmicas é muito pequena. 
As Usinas Presidente Médici e São Jerônimo operam 
bem aquém da sua capacidade. 

No Brasil a matriz energética nacional é perigosa-
mente dependente da geração hídrica, sempre sujeita 
a variações climáticas. Há pouco menos de 2 anos o 
racionamento de energia afetou significativamente nosso 
crescimento econômico e causou um verdadeiro caos 
no seio da sociedade. Foi o grande aviso que ao Bra-
sil de que precisa diversificar sua matriz energética. O 
carvão é uma das melhores alternativas, principalmente 
por ser um produto nacional, com grandes reservas no 
sul do País, e que não sofre as oscilações do dólar no 
mercado internacional. 

A energia gerada pelas térmicas é uma energia 
garantida, é um seguro energético do qual o País não 
pode abrir mão. Questões ambientais que sempre fo-
ram consideradas problemáticas, com o avanço tecno-
lógico, estão sendo resolvidas com a queima limpa do 
carvão energético.
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Hoje o Rio Grande importa um terço da ener-
gia que consome. O Governo do Rio Grande do Sul 
pretende, com a implantação de novas fontes de 
energia, principalmente com os projetos de usinas 
termelétricas a carvão mineral, alcançar a auto-su-
ficiência a partir de 2008. 

A energia no mundo moderno foi transformada 
em commodity, e os governos estão fora dos inves-
timentos atuais e futuros. Assim sendo, a única sa-
ída é a implantação de parcerias com empresas de 
capital privado nacional, internacional e joint venture 
para a captação de recursos, com a implantação de 
novos sistemas de geração, transmissão e distribui-
ção de energia. 

Nesse contexto, a utilização do carvão mineral 
para a geração é uma das mais desenvolvidas tec-
nologicamente e a que oferece retorno dos investi-
mentos em menor período de tempo.

O Governo Germano Rigotto, por intermédio da 
Secretaria de Energia, está trabalhando para implan-
tar projetos de usinas térmicas a carvão no Estado, 
como CEVAL, Candiota III, CGTE, CETESUL, além 
da conclusão de Jacuí I, empreendimentos viáveis e 
de interesse estratégico para o Estado e o País.

Além da diversificação da matriz energética, os 
benefícios sociais serão imensos, porquanto teremos 
toda uma região desenvolvida – graças à explora-
ção do carvão –, que ainda hoje está praticamente 
abandonada no Baixo Jacuí e na região de Candio-
ta, de Bagé. Mas para que todos esses projetos se 
concretizem é necessário o envovimento do Governo 
Federal na implantação de uma política de incentivo 
à construção de usinas térmicas a carvão mineral.

As regras comerciais e operacionais para a 
utilização do carvão na Região Sul precisam ser 
definidas pelo Governo Federal de modo a permitir 
o planejamento de expansão e de produção de car-
vão a prazo mais longo. Essas regras deverão apli-
car-se tanto às unidades em operação quanto às 
futuras expansões, estabelecendo níveis mínimos 
de produção e compra de carvão compatíveis com 
a estabilidade da indústria de mineração, tendo em 
vista a sua importância a longo prazo para a matriz 
energética no País.

A definição do modelo empresarial, a participa-
ção do Estado e da iniciativa privada, a adoção do 
modelo de parceria, tudo isso deverá ser discutido 
nesse novo contexto.

Com o novo cenário político, é também respon-
sabilidade do Governo promover a inserção no MER-
COSUL da energia termelétrica com origem no carvão, 
permitindo, com isso, reciprocidade energética.

Entendemos, Senador José Jorge, que é chega-
do o momento da definição de uma política nacional 
para o carvão mineral. Não podemos continuar o de-
bate inócuo e improdutivo que se arrasta por décadas 
e estagnou o setor.

Projetos viáveis e com alta tecnologia para a quei-
ma limpa estão estruturados; recursos internacionais 
estão disponíveis, bem como o apoio dos Governos dos 
Estados, principalmente Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, para que possamos ter as bases de uma polí-
tica federal para diversificar a matriz energética nacio-
nal, com a implantação de usinas térmicas a carvão 
mineral, permitindo a compra de energia segura, que 
irá viabilizar esses investimentos.

Veremos neste seminário a importante visão da 
utilização do carvão na geração de energia em outros 
países do mundo, especialmente nos Estados Unidos. 
O carvão é responsável por 39% da geração da ener-
gia elétrica no mundo. Nos Estados Unidos, o carvão 
representa 50%; na Alemanha, 51%; no Brasil, segundo 
os dados do balanço energético, apenas 2,3%. 

Um dos grandes problemas do carvão é que suas 
jazidas concentram-se na Região Sul do Brasil – Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná –, distante, 
portanto, do centro das decisões políticas. Com isso o 
País não tem consciência da importância fundamental 
desse minério para o nosso desenvolvimento e no seu 
papel decisivo na geração de energia nas próximas 
décadas. Não poderia, portanto, ser mais expressivo 
o título deste seminário: “Carvão Mineral, O Combus-
tível do Século XXI”.

Senhoras e senhores, Deputado Onyx Loren-
zoni, da bancada gaúcha, o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul espera que este encontro, como 
já frisamos, seja um marco decisivo na longa história 
do carvão mineral no Brasil. O momento é de deci-
são para a implantação dos grandes investimentos. O 
Brasil não pode correr o risco de enfrentar uma nova 
crise energética daqui a 3 ou 4 anos. E se não forem 
iniciados os investimentos, seguramente, teremos uma 
nova crise. 

Vencido o grande estigma da questão ambien-
tal que estava associado ao carvão – tema que será 
exaustivamente debatido neste seminário –, a geração 
de energia limpa, com a utilização do carvão mineral, 
é o grande caminho para o Brasil ampliar e diversificar 
sua matriz energética.

Estamos convictos de que finalmente chegou a 
hora do carvão, que é, sem dúvida, o combustível do 
século XXI.

Muito obrigado. (Palmas.) 



Outubro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 46557 

O SR. COORDENADOR (Carlos Rudney)  - Se-
nhoras e senhores, encerramos neste momento a ce-
rimônia de abertura.

Agradecemos a presença de todos e convidamos 
os presentes para um café que será servido agora e, 
ao mesmo tempo, para a abertura da exposição sobre 
o carvão mineral e o setor energético. 

Logo após terá início o ciclo de palestras deste 
seminário.

Muito obrigado pela atenção de todos. 
(Pausa.)
A SRA. COORDENADORA (Joice Quadros) - 

Iniciamos neste momento o primeiro painel do nosso 
seminário: “O Futuro da Energia Limpa com a Utiliza-
ção do Carvão”. 

Convidamos O Sr. Ronaldo Schuck, Secretário 
de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, 
para coordenar os trabalhos. 

O primeiro painelista será o Sr. Jonh McCutche-
on, Consultor de Política do Secretário Assistente de 
Energia do Departamento de Energia dos Estados 
Unidos. 

Na seqüência falará o Sr. Antônio Dias Leite, ex-
Ministro de Minas e Energia. Em seguida, o Sr. Malcolm 
Keay, presidente do Instituto Mundial do Carvão. De-
pois, o Sr. Mário Fernando de Melo Santos, presidente 
do NOS – Operador Nacional do Sistema Elétrico. O 
quinto painelista será o Sr. Sérgio Garribba, da Agência 
Reguladora Italiana da Eletricidade e do Gás. 

O SR. RONALDO SCHUCK – Bom dia a todos. 
É com grande satisfação que fazemos parte des-

te seminário, na coordenação do primeiro bloco de 
palestras. 

Só para nivelamento de informações, está pre-
visto o tempo de 20 minutos para cada palestrante. 
Ao final das palestras está previsto um período de 20 
minutos para os debates. As perguntas deverão ser 
encaminhadas à Mesa por escrito, endereçadas ao 
respectivo palestrante. Os senhores e as senhoras 
estão recebendo o material necessário da Coordena-
ção do evento.

Diante das brilhantes exposições feitas na aber-
tura pelas autoridades que nos antecederam, temos 
certeza de que este será um evento profícuo, do qual 
o Ministério se sente honrado de estar participando.

Dando início ao primeiro bloco de apresentações, 
convidamos o  Sr. John McCutcheon para apresentar 
sua palestra. O tema é “Política de Energia Limpa a 
Partir do Carvão nos Estados Unidos”.

Com a palavra o Sr. John McCutcheon.
O SR. JOHN MCCUTCHEON - 
(Exposição em inglês.)

O SR. COORDENADOR (Carlos Rudney) – Com 
a palavra  o Sr. Antônio Dias Leite para proferir sua pa-
lestra sob o tema “A Geração Estratégica de Energia 
Limpa de Queima do Carvão e a Segurança Energé-
tica do País”.

O SR. ANTÔNIO DIAS LEITE - O carvão mineral 
ocupa, no cenário energético brasileiro, uma posição 
singular, que recentemente se acentuou. Convém lem-
brar, desde logo, que na geração da energia elétrica, no 
Brasil, sempre predominaram os recursos hídricos, o que 
ainda ocorre e provavelmente vai continuar ocorrendo 
nos próximos 10, 15 anos, envolvendo o risco decorrente 
das variações hidrológicas, que requer a ampliação do 
parque gerador térmico de caráter complementar.

As nossas reservas de carvão são limitadas e lo-
calizadas em um extremo do sistema elétrico nacional e 
nunca poderiam ser pensadas como base do sistema.

A mineração do carvão tem oscilado, pelas suas 
características e nas condições locais, e o carvão tem 
alto teor de cinzas, o que impossibilita o seu transporte 
a grandes distâncias.

É nessas condições que se deve conceber o papel 
das usinas de queima limpa de carvão nacional, loca-
lizadas no Sul do País, que podem contribuir de forma 
decisiva para a segurança do suprimento do sistema 
elétrico integrado do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Usi-
nas equivalentes, baseadas em carvão importado ou 
em óleo combustível, poderão ser utilizadas no sistema 
Norte e Nordeste nos próximos 15 anos.

Em sistema elétrico de base dominantemente 
hídrica é fundamental ter-se presente a variabilidade 
do regime hidrológico dos cursos d’água em que se 
instalam as usinas. As nossas principais usinas detêm 
reservatórios de regulação anual e, em certa medida, 
regulação plurianual, judiciosamente definidos em fun-
ção das condições do terreno, da história hidrológica 
regional e dos parâmetros econômicos e financeiros 
vigentes à época em que foram concebidas.

Antes da recente reforma institucional por que 
passou o País e o sistema elétrico brasileiro, mantinha-
se uma capacidade de geração excedente em relação 
à demanda e procurava-se a integração elétrica entre 
bacias de diferentes características climáticas. Os cor-
respondentes investimentos eram remunerados nas ta-
rifas. O sistema possibilitava o socorro entre empresas, 
todas, até então, de propriedade estatal, sem que entre 
elas se contabilizasse o valor dos serviços reciproca-
mente prestados. Complementarmente, mantinha-se 
uma conta de consumo de combustíveis, conhecida 
como CCC, pela qual as usinas térmicas, em pequeno 
número, eram ressarcidas do valor dos combustíveis 
consumidos, que era, por sua vez, rateado entre todos 
os consumidores do sistema integrado.
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O eventual insuficiente suprimento era compulso-
riamente absorvido pelos consumidores, que sofriam 
os prejuízos conseqüentes do racionamento. Ao se 
desverticalizarem as velhas empresas estatais e se 
privatizarem as partes resultantes dessa operação, 
deixou de existir a anterior solidariedade tácita entre 
as empresas quanto ao risco hidrológico e cada uma 
passou a assumir o próprio risco. Recentemente se 
decidiu pela supressão da CCC.

Antes dessas mudanças, os consultores respon-
sáveis pelo projeto de reforma haviam alertado que 
nas novas condições o risco hidrológico individualizado 
assumia proporções assustadoras, o que requeria um 
mecanismo de proteção adequado, que, infelizmente, 
não foi concebido.

Na reforma adotou-se também o critério de de-
finição, pelo agente regulador, de uma capacidade de 
geração para cada empresa independente, estabele-
cido na conformidade do critério adotado no regime 
anterior, segundo o qual se subentendia 

que essa capacidade era coerente com o risco 
de deficiência ocasional, definido e aceito consideran-
do-se um horizonte de longo prazo.

Em decorrência de um período de deterioração 
do sistema público antes da reforma e da privatização, 
deixaram de existir as duas salvaguardas anteriores. 
A capacidade instalada não cresceu para manter o 
excesso em relação à demanda e o sistema de trans-
missão não evoluiu de forma suficiente para deslocar, 
na intensidade necessária, as cargas entre as bacias 
hidrográficas, respectivamente, com excesso ou defi-
ciência de seus recursos hídricos.

Surgiu, então, um ano hidrológico crítico e veio 
o racionamento, quando o processo de reforma e de 
privatização estava ainda inconcluso, com as conseqü-
ências conhecidas quanto à desorganização do setor 
e de toda a economia nacional.

Estabeleceu-se, então, um programa de energia 
emergencial, que resultou na construção de usinas tér-
micas baseadas em motores a diesel. Antes da crise 
haviam sido construídas, em função da contratação 
do gás da Bolívia e da construção do respectivo ga-
soduto, usinas térmicas baseadas em gás natural, em 
programa prioritário de termeletricidade. Ampliou-se, 
assim, a capacidade de geração térmica na proporção 
de cerca de 5% da capacidade instalada.

Na recuperação da segurança do suprimento de 
energia elétrica fazem-se necessárias agora medidas 
de variadas naturezas. Em um sistema que deverá 
permanecer de base hidráulica, a redução do risco 
hidrológico deverá ser alcançada, predominantemen-
te, com a incorporação de usinas térmicas que, pelas 
suas características, possam compensar as defici-

ências hídricas. Assim é que nos casos de riscos de 
baixa probabilidade de ocorrência, como o de secas 
extremas, devem ser operacionalmente ativadas ou 
desativadas com facilidade.

Antigamente tais usinas eram designadas como 
reserva fria. Grandes motores de combustão interna 
de ciclo diesel são instrumentos adequados a essa fi-
nalidade. A coincidência da instalação, já feita, de tais 
usinas, em função do programa de emergência, facilita 
a adoção parcial dessa solução.

A revisão pelo órgão regulador da capacidade 
firme atribuída às grandes usinas hidrelétricas, segun-
do critérios mais rigorosos, exigiria que as empresas 
a que pertencem assegurassem, mediante compra ou 
contratação, a cobertura do risco hidrológico com a uti-
lização das usinas térmicas. A provável permanência 
em poder do Estado das principais usinas hidrelétri-
cas ainda não privatizadas facilitaria sobremodo uma 
operação desse tipo.

Quanto à complementação da regularização plu-
rianual resultante da operação dos reservatórios, tor-
na-se necessária em função da grande dimensão dos 
sistemas integrados, para ampliar tanto a capacidade 
de interconexão elétrica entre bacias como a capaci-
dade instalada em usinas térmicas também de grande 
porte. Nessa configuração, tais usinas teriam que ter 
condições operacionais flexíveis para se adaptarem à 
missão complementar. Ficam de difícil inclusão nessa 
missão as usinas a gás baseadas em contratos de su-
primento do tipo take-or-pay, como o que foi assinado 
com a Bolívia.

A solução que se apresenta é a de ampliação 
do parque térmico no Sul com usinas de queima lim-
pa de carvão nacional, com o concomitante reforço 
dos troncos de interligação com o Sudeste, de modo 
a atender todo o sistema Sul/Sudeste/ Centro-Oeste, 
da mesma forma que haveria grandes usinas térmicas 
a carvão importado ou óleo combustível no Nordeste, 
para firmar a energia de São Francisco, e no Norte, 
para firmar o sistema Tocantins/Xingu, que tem pouca 
regularização plurianual.

Do ponto de vista econômico, o valor e os custos 
da energia produzida pelas usinas termelétricas estão 
indissoluvelmente ligados à forma da sua utilização no 
sistema nacional integrado, na base, na complemen-
tação das hidrelétricas ou como reserva fria. Do ponto 
de vista institucional, tem faltado clareza na conceitu-
ação dessas usinas. 

A experiência brasileira recente tem mostrado 
que, na constituição da base do sistema integrado, os 
aproveitamentos hidrelétricos continuam imbatíveis. As 
novas usinas térmicas não são competitivas na base, 
mesmo que se deixe de lado a comparação com as 
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grandes hidrelétricas já amortizadas. No entanto, no 
interesse nacional, existe papel relevante para as ins-
talações térmicas nas outras duas condições, tanto de 
complementação como de seguro contra o desperdí-
cio de reservas naturais renováveis e contra o risco 
de racionamento. No atual modelo institucional, ainda 
incompletamente definido, não fica fácil compatibili-
zar o objetivo nacional de segurança de suprimento 
de energia com as estratégias empresarias de cada 
uma das várias empresas em que hoje se subdivide 
o sistema elétrico brasileiro.

Após a situação caótica que resultou da conjuga-
ção de uma reforma inconclusa com um racionamento, 
é prudente procurar soluções simples para alcançar 
objetivo estratégico de segurança no suprimento de 
energia elétrica. Partiremos aqui das hipóteses de um 
baixo risco de deficiência até 2005 e 2006 e de prová-
vel domínio da geração hidrelétrica até 2015.

Nessas condições, seria recomendável, primeiro, 
rever, do ponto de vista institucional, com critérios mais 
rígidos a definição da capacidade elétrica garantida de 
cada empresa geradora. Atribuir-lhe-íamos a responsa-
bilidade da construção ou contratação da capacidade 
termelétrica complementar com a inclusão da remune-
ração do correspondente investimento na tarifa.

Segundo, além do ponto de vista institucional se 
poderia pensar em um fundo para a distribuição no 
tempo do impacto do consumo de combustível nos 
períodos de deficiência hídrica crítica.

Terceiro, do ponto de vista dos investimentos, é 
necessário elaborar um programa termelétrico priori-
tário e assegurar os correspondentes recursos finan-
ceiros para que possa ser implementado até 2015, 
com grandes usinas, bem como dos correspondentes 
troncos de ligação.

As sugestões aqui feitas constituem apenas uma 
parte do que poderia ser feito para simplificar o ema-
ranhado recentemente construído neste País. Ainda 
há tempo, felizmente, para que se busque uma nova 
concepção da segurança energética no Brasil, com o 
objetivo de evitar um novo racionamento, cujas conse-
qüências a sociedade brasileira já conhece.

(Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Ronaldo Schuck) - Mui-

to obrigado, Dr. Antônio Dias Leite.
Na seqüência, teremos a apresentação do Sr. 

Malcolm Keay, Presidente do Instituto Mundial do Car-
vão, abordando o papel estratégico internacional da 
queima limpa do carvão.

O SR. MALCOLM KEAY - (Exposição em   in-
glês.)

 (Palmas.)

O SR. COORDENADOR (Ronaldo Schuck) - Na 
seqüência, será apresentada pelo Dr. Mário Fernando 
de Melo Santos, Presidente do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico – S.Sa. e sua equipe despacham as 
usinas no País –, abordagem da operação do sistema 
hidrotérmico.

O SR. MÁRIO FERNANDO DE MELO SANTOS 
- Senhores, sem termos combinado com os oradores 
que nos precederam, sobretudo o ex-Ministro Antônio 
Dias Leite, sentimo-nos devidamente encaixados, até 
com a função complementar. 

Na condição de Operador do Sistema Elétrico Na-
cional, a idéia é de me pôr exclusivamente no campo 
técnico, tendo em vista o papel e a responsabilidade 
legal de operador, ainda mais porque, olhando o pro-
grama, todos os outros temas de inserção econômi-
co-social do carvão, além do problema ambiental, vão 
ser tratados mais adequadamente pelas pessoas que 
hoje e amanhã irão enfocá-los. 

A exploração do carvão não passa somente pelo 
setor elétrico, ultrapassa as fronteiras desse setor. Há 
outras variáveis que também devem ser vistas: a cana-
de-açúcar no Nordeste, o bagaço de São Paulo etc. Há 
outras conotações de natureza macroeconômica.

Se, ao longo de minha conversa com os senho-
res, durante os 20 minutos que, espero, o Dr. Ronal-
do Schuck me obrigue a cumprir, for notado relativo 
entusiasmo meu com geração flexível, sobretudo o 
carvão, os senhores não podem ter dúvidas de que 
sou sulista, pelo meu sotaque. (Risos.) Os senhores 
notam claramente que meu sotaque e o do Presidente 
da República se parecem. 

A idéia básica seria de apresentar rapidamente, 
como Operador Nacional, as características do sistema 
elétrico brasileiro. Não somos melhores, piores, maio-
res – nesse ponto, não somos texanos, minha querida 
Barbara Mckee –, somos claramente diferentes, tal a 
magnitude da energia hidrelétrica em nosso País e a 
capacidade de regularização, diferente de outros paí-
ses. Na Escandinávia há mais hidroeletricidade, mas 
a cada ano ela se renova e é calculada pela neve das 
montanhas. Pega-se uma madeira, enterra-se na neve 
e sabe-se se haverá água ou não no resto do ano. 
No Brasil, não. É preciso uma vara muito grande para 
cutucar São Pedro para saber se ele vai ou não nos 
mandar água. 

Mostraremos rapidamente como a hidroeletri-
cidade pesa no setor elétrico brasileiro; mais ainda, 
vamos mostrar como existe uma oferta volátil. Apre-
senta-se a probabilidade da oferta, destina-se um grau 
de risco, associa-se o grau de risco à capacidade de 
a sociedade pagar pela segurança de atendimento. A 
sociedade não pode ter um sistema de capacidade in-
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finita porque não teria suportabilidade financeira para 
pagar essa energia tão cara. Os senhores verão que 
se vai do céu ao inferno sem passar pelo purgatório. 
Seria irresponsável dizer que no País, com um siste-
ma hidroelétrico como o nosso, nunca haveria raciona-
mento. O racionamento é um risco implícito, presente, 
sempre é possível. 

O próprio Operador, por solicitação do Ministério 
de Minas e Energia, pediu avaliação, inclusive, com 
custos de sensibilidade e atraso de obra, avaliação 
com período crítico hidrológico. Mas sempre alerta-
mos que pode haver uma seca maior do que já houve 
na história. 

O que temos de registro? Temos apenas 71 anos 
de registro histórico de comportamento hidrológico das 
nossas 12 grandes bacias. Quem tem 71 anos de histó-
rico num País continental deste não sabe direito o que 
vai acontecer. Há riscos implícitos altos. Os egípcios 
controlam o Nilo há mais de 4 mil e 500 anos e são 
surpreendidos com cheias e secas. A seca pior não foi 
a de 2001, é a que está por vir. O que isso significa? 
Que outra mensagem quero trazer? Nossa vocação é 
hidrelétrica. É um dom de Deus e devemos continuar 
com ele. Isso é bom para o País. A grande maioria de 
uma geração de técnicos brasileiros de grande impor-
tância para o País, nos últimos 40 anos, especializou-se 
em montar um belíssimo sistema hidrelétrico interligado, 
mas não podemos deixar de ter uma complementação 
térmica para claramente termos nossas defesas aos 
caprichos da natureza. Essa complementação térmica 
– falo como Operador – precisa existir, quer seja gás, 
pouco flexível, menos flexível, carvão ou óleo.

Se perguntarem ao Operador com que tipo de 
noiva quer se casar, com certeza, preferirá a opera-
ção numa térmica flexível. E vocês verão por que: há 
custos para a sociedade. O maior desafio do Operador 
é saber que existem as interligações, uma situação hi-
drológica favorável e ter que verter água que poderia 
ser turbinada, transmissiva e consumida, porque tem 
uma térmica inflexível que tem que gerar. Para o Ope-
rador, térmica inflexível é aquela em que não podemos 
reduzir a geração onde há abundância de água. É a 
mesma coisa de retirar uma carga. Para mim, é algo 
neutro, algo com que convivo, mas gostaria de evitar 
essa convivência. Mas tenho que conviver. 

O objetivo do discurso como técnico operador 
é dar-lhes alguns exemplos e algumas evidências 
– desculpem-me porque é um pouco técnico – para 
convencê-los. 

O Operador Nacional do Sistema precisa de uma 
complementação térmica para garantir a segurança do 
atendimento nacional. Do ponto de vista econômico 
para o País, para a modicidade tarifária, para evitar a 

supermotorização, é preciso que essas térmicas se-
jam controláveis o máximo possível para podermos 
administrar não só os aspectos da fase de escassez, 
quando é preciso colocar as térmicas na base, mas, 
sobretudo, as fases de abundância, porque se o sis-
tema estiver bem planejado, 90% a 95% do tempo, 
haverá uma oferta maior. 

Em 2002 há dados que mostram que se conside-
rarmos o despacho de Itaipu para o Brasil e as hidrelé-
tricas nacionais propriamente ditas – deixei Itaipu toda 
de fora, como uma binacional –, teremos praticamente 
84% de geração hidrelétrica no País.

Em 2002 os últimos dados que temos em mãos 
– o Ministério de Minas e Energia está refazendo esses 
dados – são praticamente 120 mil megawatts como 
mercado previsto, e novamente 82% de hidrelétricas 
nos próximos 10 anos. Em última análise, continuare-
mos hidrelétricos. 

Quanto às térmicas emergenciais, o seguro é caro 
porque demorou para fazê-las. Já as térmicas da CCC, 
graças a Deus, tem um seguro é barato. Infelizmente 
acabaram com esse seguro barato, como o Ministro 
Dias Leite disse com muita competência. 

Então, sairemos de um valor das térmicas da 
ordem de 7% e passará para 11%, o que significa um 
parque térmico de 11 mil megawatts, dos quais, talvez, 
7 mil estejam com baixa flexibilidade. Só aí começará 
a haver problema no futuro de não poder administrar 
bem a abundância, se não conseguirmos melhorar as 
condições de ship-or-pay e take-or-pay das térmicas 
a gás. Inclusive, não consigo entender – já disse em 
alguns lugares – por que o nome é take-or-pay, por-
que na realidade é pay, take or not. Precisamos des-
sas térmicas, mas, de certa maneira, deveria haver 
mais flexibilidade.

Esse é um quadro. Logo, tenho a predominância 
hidrelétrica, hoje e no futuro, supondo 10 anos à fren-
te, tenho hidrelétrica porque é renovável, e preciso de 
complementaridade térmica. 

Essa complementaridade térmica seria ideal se 
eu tivesse térmicas controláveis, flexíveis, que me per-
mitiriam melhor otimização econômica. E eu preciso 
também das térmicas por confiabilidade elétrica, por-
que preciso ter térmicas de geração descentralizada, 
não posso depender das grandes hidrelétricas situadas 
à distância de 1.000, 2.000 quilômetros, com grande 
linha de transmissão. A engenharia brasileira domina 
muito bem isso, porém, sempre que eu coloco grande 
hidrelétrica longe do centro de carga, corro risco de 
segurança. Então, a confiabilidade elétrica precisa ser 
reforçada, com geração descentralizada, próxima ao 
centro de cargas. 



Outubro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 10 46561 

E, mais ainda, a transmissão, graças a Deus, 
embora a dificuldade de implantá-la hoje, uniu o País 
como se fosse um só. Foi dito muito bem aqui pelo 
Ministro Dias Leite que é preciso unir o País. Não falo 
como Governo, sou entidade de direito privado, neutra, 
porque não tem fins lucrativos, mas é preciso teste-
munhar a ênfase que se está dando à transmissão. 
No País, hoje, o Sul e o Sudeste cada vez se unem 
mais. Não importa onde é a geração térmica, porque 
ela ajuda o País como um todo. 

Num racionamento, as térmicas de Buenos Aires 
atendiam o Norte e o Nordeste. As térmicas de car-
vão do Sul minimizaram o racionamento do Norte e 
do Nordeste. Então, as térmicas, com a transmissão 
que está sendo feita, que está sendo planejada – vão 
ser lançadas novas concorrências pelo Ministério de 
Minas e Energia –, reduzem o problema da localiza-
ção, seja no Norte ou no Sul, seja onde for, porque 
a transmissão não só faz, na prática, emblematica-
mente, transposições hidráulicas – o Tocantins está 
dentro do São Francisco hoje, está mandando 1.200 
megawatts para o Nordeste. É como se economizasse 
água no São Francisco e já tivesse feito a interligação 
do Tocantins com o São Francisco.

Da mesma maneira, a geração a carvão não 
precisa sair de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul 
e do Paraná. Ela lá é como se estivesse no Nordeste, 
por conta das grandes interligações. Essa é uma van-
tagem que este País tem. Seguindo o bom exemplo, 
precisamos mostrar aos Estados Unidos como eles 
precisam interligar o sistema deles, da mesma ma-
neira que eles nos trazem tecnologia limpa, porque 
eles estão muito gelados.

Então, também temos tecnologia para oferecer 
aos Estados Unidos para integrarem o país, para que 
suas térmicas possam ser úteis também na Califór-
nia. É um exemplo para vocês pregarem no merca-
do de lá.

Como acabou o GCOI, como o ex-Ministro Dias 
Leite disse, graças a Deus, temos hoje um órgão mais 
forte ainda para otimizar e obrigar os geradores a 
operar o País e os transmissores todos de forma in-
terligada, capaz de assegurar ganho sinérgico para a 
sociedade brasileira, segurança e motricidade. E isso 
hoje é melhor do que o GCOI, porque o ONS foi criado 
por lei e tem todo o regimento para fazer isso.

Então, hoje nós temos mais força, Ministro Dias 
Leite, do que no passado. O senhor sabe que eu fui 
do GCOI muitos anos, mas hoje posso lhe assegu-
rar que o risco é muito bem dividido, porque nem se 
discute, ele é obrigado a atender. Então, a otimização 
energética é garantida.

O grande papel que o Dr. Dias Leite citou, a in-
tegração pela transmissão nacional e internacional e 
a geração térmica. Com esses 2 fatores e com essa 
coordenação da geração, que, muitas vezes, os gera-
dores e transmissores se incomodam porque o Ope-
rador é rígido e busca trabalhar com neutralidade para 
garantir o ganho sistêmico, mas com isso se dá um 
ganho sensacional para a sociedade, que é a otimiza-
ção sistêmica, que é uma otimização energética com 
menor custo e maior segurança. Esse é o nosso papel 
nosso e é por isso que precisamos de geração térmi-
ca flexível, para garantir não só a segurança elétrica, 
como também a otimização energética.

Nós fazemos essa operação integrada e busca-
mos, para garantir uma autoridade centrada na com-
petência técnica e também nos valores de neutrali-
dade, imparcialidade, independência e transparência 
de ações. Com esse conjunto de valores, com esses 
atributos, conseguimos ter uma gestão do condomínio 
do setor elétrico brasileiro – que é um condomínio – de 
maneira isenta e com ganhos para a sociedade.

Aqui, sim. Quando operamos integrados – por 
isso a responsabilidade que tem o Governo e o ONS 
diante da sociedade –, quando o trabalho como condo-
mínio fizer uma interligação dessas 12 grandes bacias 
hedrelétricas, que são essas bacias azuis... Aqui, por 
exemplo, a Bacia Tocantins, a Bacia do São Francis-
co, as bacias do sul, do Paraná, todos elas estão aqui 
representadas. Na hora em que o sistema é planeja-
do, integrado e é operado e integrado, temos ganho 
sinérgico da ordem de 25% de energia assegurada. 
Se as usinas fossem operar isoladamente, o País teria 
uma capacidade 25% menor, bem como reserva, tudo 
isso. Isso aí são, praticamente, a preço de mil dólares 
por megawatt, 8 bilhões de faturamento a mais por 
ano porque o mercado, no mesmo parque, atende a 
um mercado maior do que se ele fosse separado. É o 
ganho sinérgico da sociedade com a modicidade tarifá-
ria, porque o Governo decidiu que teria um órgão que 
integraria o sistema independentemente dos interesses 
das partes. O interesse das partes é respeitado, mas 
o ganho do sistema como um todo, o ganho sinérgico 
é superior aos interesses das partes.

Aqui vemos um pouco da temporalidade e sazo-
nalidade da oferta e por que há uma complementari-
dade – escolhemos o Sul e o Sudeste como exemplo, 
mas é geral. Aqui vocês vão notar que a linha vermelha 
é a linha da hidrologia média, que conta o que pode-
mos gerar com ela. Aqui é a hidrologia no melhor ano, 
de 71 anos de história. Esse número aqui, no caso 
da Região Sudeste, chega a ser três, quatro vezes a 
da menor. Então, posso sair com a hidrologia crítica 
dessa posição. Isto mostra como claramente que eu 
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posso, como já disse, sair do céu para o inferno, até 
porque ninguém pode declarar que está permanente-
mente seguro. 

Então, é muito complicado definir qual é realmente 
a capacidade de oferta do sistema elétrico brasileiro 
baseado só em São Pedro. Por isso é que preciso da 
complementação térmica.

Esses números aqui indicam a diferença. No Sul 
chega a ser seis vezes entre o máximo e o mínimo. 
Então, esses números querem mostrar exatamente 
como é variável – isso aqui é a extensão da variação. 
Mais ainda, olhem o que é magnífico ao nosso País: 
como somos um País continental, o regime hidrológi-
co do Sudeste é exatamente complementar ao regi-
me hidrológico do Sul. Quando o Sudeste está com 
período molhado, o Sul está com período seco. E daí 
precisa haver a transmissão, fora a geração térmica 
descentralizada, como elemento de otimização. É esse 
o grande trabalho, é fazer com que essa energia viaje 
pelo País independentemente de onde é gerada, de 
onde é consumida, de maneira que tenhamos o melhor 
nível de armazenamento possível, com a segurança 
da geração.

Aqui temos o Norte e o Nordeste. Olhem para a 
Região Norte e notem que a diferença é brutal entre 
um ano bem crítico e um ano máximo. Aqui cada vez 
mais nota-se que o Norte é um centro exportador de 
energia para quando começarmos a motorizar, porque 
tem uma variação muito grande, não tem mercado lo-
cal e precisa exportar os excessos. O que dói no País 
é, muitas vezes, ver uma região racionando e outra 
vertendo água fora, como aconteceu no passado por 
falta de obras de transmissão, o que está sendo com-
pensado agora.

Aqui, além de depender de chuva, dependemos 
da espacialização e da temporalidade. Tem que cho-
ver nesse quadrilátero de 400 quilômetros no Planalto 
Central, em cima de Minas. Não adianta chover em São 
Paulo porque há como armazenar; não adianta cho-
ver muito no Sul porque não há geração suficiente. As 
térmicas são necessárias porque começa-se a verter 
no Jacuí e no Iguaçu É preciso que chova na região 
dos grande reservatórios do País para que possamos 
acumular energia. 

Então, é outro problema, a espacialidade provoca 
a famosa volatilidade da oferta hidrelétrica e a depen-
dência de uma região onde temos 70% da capacidade 
de armazenamento, no Centro-Oeste. Se não chover 
nessa região, se não chover nos reservatórios de Fur-
nas e nos reservatórios da CEMIG, vamos ter problema 
no período seco, porque é lá que guardamos a água 
para depois continuarmos suprindo o Paraná.

Temos mais 20, 22 mil megawatts de usinas no 
Paraná, da CESP e de Itaipu, mas se não guardarmos 
água no alto não conseguiremos gerar energia na épo-
ca da seca. É o processo de regulamentação.

Aqui colocamos, de propósito, como operamos 
os grandes subsistemas. Quero relembrar o Sul. O 
Sul, hoje, tem um sistema hidrotérmico com grande 
variabilidade de armazenamento, intercâmbio com o 
Sudeste e Centro-Oeste variando de sentido. Ora estou 
mandando energia para o Sudeste, o Sul manda; ora o 
Sul recebe. Mas há uma tendência de, com a expansão 
atual da geração, dos intercâmbios internacionais e da 
transmissão, o Sul ser um grande mercado exportador. 
A localização das usinas, o programa hidrelétrico no 
Sul, o corredor de intervenção com o MERCOSUL, que 
agora terá nova ênfase, e a geração a carvão que há 
no Sul serão, com certeza, um suporte para podermos 
acumular água no Sudeste, que é o grande pulmão no 
sistema interligado nacional.

Essa geração no Sul não posso guardar lá. E é 
cada vez mais difícil fazer usinas de grandes reserva-
tórios neste País. Não posso fazer grandes usinas no 
Uruguai, não posso fazer grandes usinas no Jucuí, por-
que é muito difícil o problema da inserção ambiental. 
Então, preciso dessa transmissão. Isso é muito inte-
ressante. O Sul tende a ser exportador, como o Norte 
tende a ser exportador. Os sistemas Sudeste e Cen-
tro-Oeste vão ser um grande banco central de energia, 
vão ser as grandes reservas. O Nordeste tende a ser, 
cada vez mais, um sistema importador. 

Aqui há um exemplo do Sul, mostrando o siste-
ma de transmissão. O Ministério está definindo agora. 
Isso vai crescer. 

Aqui estão os dados do Sul, que hoje pode expor-
tar com segurança elétrica 3.500 megawatts. Poderá, já 
em 2005, exportar 5.400 megawatts por meio da linha 
que está sendo colocada – isso nos foi avisado ontem 
numa reunião. O Ministério já determinou à ANEEL 
que prepare as licitações. Vai para Ivaiporã-Londrina, 
Santiago-Ivaiporã, Machadinho, Campos Novos, Cas-
cavel-Ivaiporã. Todo esse conjunto de linha permitirá 
que o Sul, a partir de 2005, 2006, 2007, possa ser um 
grande exportador de energia para, quando tiver pro-
blemas, acumular energia no Sudeste. Esse é um de-
talhe muito importante. Isso mostra que os movimentos 
estão harmônicos. Está-se melhorando a integração 
por transmissão e está-se fazendo nova geração, que 
vai poder ajudar esse País.

Perdoem-me a simplificação. Se eu tenho uma 
fluência alta, devo procurar a geração térmica mínima. 
O que é geração térmica mínima? Não posso parar 
de vez todas as linhas térmicas por diversas razões, 
porque se eu paro de vez todas elas, depois, quando 
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precisar delas, não haverá quem forneça carvão. En-
tão, toda térmica tem uma determinada inflexibilidade. 
É preciso manter uma geração mínima, senão é como 
você ter uma arma em casa. Se você não dispara, no 
dia que precisar disparar ela não funciona, o ladrão 
do racionamento entra. Então, é preciso fazer com 
que ela funcione.

Há o desfavorável. Se eu tenho uma força des-
favorável, tenho uma geração térmica máxima. Um 
exemplo: se perco a geração térmica do Sul – escolhi 
um ano, com certeza, nas nossas simulações, o de 
2007 – e se deu a hidrologia crítica de 61, vou pegar 
todas as térmicas do Sudeste e Centro-Oeste e vou 
colocar no máximo. Ainda vou gerar térmica no Sul 
para ajudar aqui: 7.500 megawatts. Se der um ano 
médio, escolhendo do histórico de 71 anos, só gero 
4.200. Isso é para ver que eu preciso disso. E se der 
um ano de 110%, só gero 3.000. Então, só aqui eu 
ganharia 4.000 megawatts se ela for flexível. Mas se 
eu não puder diminuir? Vou sacudir água fora, porque 
não vou poder gerar.

Pegamos um exemplo isolado do Sul porque não 
quisemos pegar de todo o País. Se eu pego o ano de 
1981, que é um ano típico – houve uma distribuição 
no histórico – eu gastaria a máxima, 4.200. Se eu sim-
plesmente pego um ano muito bom, de 112, só gero 
670 megawatts de térmica. Isso significa que, se fosse 
tudo inflexível, teria gerado o tempo todo isso. Ia sacu-
dir água fora. São simplesmente números, sem mexer 
com probalidade. Esse cálculo é simplificadíssimo, é 
só para dar uma idéia. Isso varia, porque temos de si-
mular. Mas é um simplismo.

Aqui já é um estudo mais bem elaborado, mos-
trando de forma científica como calculamos a CCC. 
Fizemos a curva de permanência. Se eu tenho um 
programa a gás, em 2007, se o gás for flexível – só 
tenho chance de gerar, porque esse valor 500 é infle-
xibilidade do gás –, tenho a chance praticamente de 
45% de gerar só o mínimo. Se eu tiver, o tempo todo, 
de gerar no máximo, olhem o desperdício que vou ter 
de gás. Quando fazemos todo o estudo, temos 45% 
de chance de gerar no mínimo, do ponto de vista da 
necessidade elétrica.

Se o gás for flexível, vai ser ótimo. Como o car-
vão é flexível, eu tenho 35% de chance de gerar no 
mínimo e tenho essa faixa que posso gerar. Como com 
carvão eu posso ser flexível, vou seguir essa curva. Vai 
ser muito mais econômico. Quanto ao gás, vou ter que 
discutir com a Petrobras  para tentar fazer o take-or-
pay mais flexível possível. E, com certeza, será difícil 
conseguir os 40% do carvão, que é o mínimo. Hoje 
em dia os contratos a gás são de 80%, 85%. Então, 
vocês notam, matematicamente, de maneira mais so-

fisticada, com curva de freqüência, olhando em 2007, 
uma maneira de mostrar por que é bom lutar por uma 
flexibilidade do gás. 

Isso é para uma segurança elétrica operacional. 
Mostrei que também as térmicas, sobretudo no Sul 
– Presidente Médici, Jorge Larcerda, William Arjona 
e Macaé Merchant, no Rio de Janeiro – são usadas 
por confiabilidade. Como no sistema elétrico brasilei-
ro o Governo pede ao ONS: “Opere o sistema para 
agüentar uma contingência simples sempre que for 
possível”. O que é isso? Se sair uma grande linha, o 
sistema não deve provocar o blecaute. Se sair uma 
grande subestação, não deve provocar o blecaute, 
mesmo localizado. O País está caminhando para 
isso. Segurança custa caro. Não é em todo país que 
é assim. Há regiões que são radiais, há regiões que 
não agüentam, mas a tendência, a determinação do 
Governo é de, gradativamente, manter o mesmo grau 
de segurança.

Hoje, claramente, só posso atender Florianópo-
lis no verão se despachar a térmica com segurança, 
porque basta sair uma linha que o restinho dos ar-
gentinos vai embora, porque vai faltar energia. Então, 
é algo importante. Quer dizer, também as térmicas 
flexíveis são vitais para a segurança elétrica.

Imaginando, só em 2007, que eu tivesse o gás 
com uma flexibilidade igual à do carvão, teria, só em 
2007, uma economia média de 2.300 megawatts. 
Por isso que coloquei aquela tabela. É um exemplo 
pontual, não é significativo. Os senhores não devem 
olhar os exemplos pontuais. Isso é só para ilustrar. O 
problema é conceitual.

Aqui estão as térmicas a carvão do Sul, assunto 
sobre o qual os companheiros do carvão me pediram 
para dar um toque. Quis mostrar que não preciso falar 
do Sul para dizer que as térmicas são uma boa coisa. 
Tenho que falar do Brasil.

Mesmo assim, temos no Sul bacias com regi-
me torrencial, hidrologia irregular, com alternância 
de período seco e úmido sem um padrão muito bem 
definido, capacidade de armazenamento limitado 
– verte-se muita água no Rio Grande do Sul e no 
Paraná. Nesse contexto, com certeza, as térmicas 
a carvão, do ponto de vista técnico, reduzem o cus-
to de transmissão e são instrumentos de segurança 
elétrica para o País.

O complexo termelétrico Jorge Lacerda é vital 
ao atendimento pleno no mercado no caso de perda 
simples do sistema de transmissão brasileira. Então, 
ele é bom do ponto de vista energético, porque eu giro 
quando preciso, tem despacho de base, e ele é impor-
tante sobretudo do ponto de vista da confiabilidade, 
da continuidade da segurança elétrica no País.
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Finalmente, térmicas flexíveis são instrumentos 
da operação sistêmica do País. É obrigação do ope-
rador lutar por elas. Trazem segurança operacional, 
elétrica. Trazem otimização energética, economici-
dade, modicidade tarifária, continuidade, qualidade 
e modicidade. O despacho deve ser encarado como 
um encargo sistêmico. Foi o que o doutor e nós fa-
lamos.

No passado, como tive a honra de participar 
dos quadros da Eletrobrás, defendi, durante todo o 
processo do modelo – era diretor da Eletrobrás e, 
na época, inclusive, nos primeiros passos assumi a 
Presidência da Eletrobrás –, o seguro coletivo que 
este País tinha, que era a CCC. Fui muitas vezes 
mal interpretado. Volto a dizer : independentemente 
do nome – CCC ou qualquer outro –, o País precisa 
ter uma reserva estratégica. Não podemos depender 
apenas da hidroeletricidade. O Brasil precisa possuir 
um instrumento coletivo de segurança, que seja divi-
dido por todos. É esta a minha reflexão.

Qualquer que seja o nome, não podemos dei-
xar de ter uma reserva estratégica de energia, pois 
isso é responsabilidade não apenas do Governo, 
mas do distribuidor, que é responsável pelo mercado 
que atende, e do gerador, que está vinculado àquele 
contrato. Então, o Brasil precisa de uma reserva es-
tratégica, e a melhor delas é aquela feita de maneira 
planejada, e não às pressas – aliás, aí está o custo 
do programa emergencial. Essa reserva tem de ser 
planejada e concebida. Volto a dizer que a melhor 
reserva estratégica é uma reserva mínima de água 
nos reservatórios e, sobretudo, térmicas flexíveis, que 
possam permanecer paradas quando Deus nos der 
chuvas – o que Ele faz em 95% dos casos.

Por essas razões, o Operador Nacional do Sis-
tema, como órgão técnico, defende a existência de 
um sistema novo de remuneração das térmicas fle-
xíveis, independentemente de se tratar de carvão, 
bagaço de cana, óleo ou gás. Isso é necessário para 
que elas possam se instalar e se constituir em uma 
reserva estratégica para o País.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. COORDENADOR (Ronaldo Schuck) - Dr. 

Mário Santos, com o brilhantismo de sempre, V.Sa. 
expôs a operação do sistema interligado brasileiro 
hoje.

Lembro às senhoras e aos senhores que dispo-
mos de material para formulação de perguntas. Após 
a última apresentação da manhã, essas perguntas 
serão encaminhadas. Por ocasião da elaboração, a 
equipe de recepção do evento recolherá as perguntas 
a fim de que o debate seja realizado.

Para a apresentação do próximo tema, temos a 
satisfação de receber o Sr. Sergio Garribba, da Agên-
cia de Regulação da Itália. S.Sa. abordará o seguinte 
tema: “Questões Regulatórias para o Desenvolvimento 
de Queima Limpa de Carvão”.

Tem a palavra o Sr. Sergio. Garribba
O SR. SERGIO GARRIBBA - (Exposição em 

inglês.)
O SR. COORDENADOR (Ronaldo Schuck) - 

Obrigado, Sr. Sérgio Garribba. Passaremos ao deba-
te em torno das eventuais questões encaminhadas 
à Mesa.

Enquanto o material é encaminhado, quero fa-
zer um comentário rápido sobre tudo o que se ouviu, 
sobre as experiências nacionais e internacionais. 

Há necessidade, efetivamente, de se ajustar o 
modelo atual do setor elétrico. Neste sentido, o Mi-
nistério tem trabalhado intensamente – os que estão 
acompanhando este assunto estão ouvindo notícias 
a respeito disso; deverão ser divulgadas algumas me-
didas inadiáveis num curto espaço de tempo. 

Efetivamente, o planejamento deixou de existir 
nos Governos anteriores neste País. O resultado dis-
so foi o racionamento, agravado pela dependência, 
obviamente, da hidroeletricidade. 

Há situações extremamente contraditórias no 
País. Hoje há sobra de energia da ordem de 7.000 a 
8.000 megawatts, o que representa algo em torno de 
18% do mercado brasileiro. Na outra ponta há cerca 
de 12 milhões de pessoas sem energia elétrica. Nes-
se contexto, em que a universalização é meta priori-
tária, teremos que encontrar meios governamentais 
e privados para, antecipando o tempo, zerar esse 
grande déficit. 

Neste momento, encontra-se em debate na 
Agência Reguladora as regras existentes e as que 
dever ser adequadas para buscar financiamento, 
mesmo a fundo perdido, para que esse contraste 
seja minimizado. 

A universalização da energia elétrica é uma 
grande meta do Governo. 

Temos vivido um movimento pendular em rela-
ção à oferta de energia. Acabamos de passar por um 
racionamento da ordem de 20% do consumo no País, 
em 2001 e 2002, e, obviamente, o mercado se ajustou 
às condições incentivadas, por conscientização ou 
por aumento de tarifas, houve uma redução significa-
tiva do mercado, em especial o mercado residencial, 
que é o que traz maiores impactos financeiros para 
as concessionárias. Foram agregadas novas plantas 
geradoras nesse período. Isso fez com que hoje te-
nhamos uma sobra conjuntural. 
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Queiramos todos que essa sobra seja absorvi-
da por medidas que estão sendo tomadas na esfera 
governamental e que o crescimento do País seja reto-
mado e absorva essas sobras. Obviamente aí entra o 
planejamento. Com um plano de obras, com um plano 
de expansão de ofertas, certamente não teremos so-
bressalto no futuro.

Vamos às perguntas encaminhadas à Mesa. Uma 
pergunta endereçada aos representantes do Estados 
Unidos. Quem fez a pergunta foi o Sr. Tadeu Santos, 
Coordenador da ONG Sócios da Natureza, represen-
tando a Federação das ONGs de Santa Catarina: “Não 
entendemos como os representantes americanos falam 
em energia limpa quando são, talvez, os maiores emis-
sores de CO2 com a queima de carvão. E o Presidente 
americano não aderiu ao Protocolo de Kioto, portanto, 
não efetivou as intenções do Protocolo de kioto”.

OSR. JONH MCCUTCHEON - 
(Exposição em inglês.)
O SR. COORDENADOR (Ronaldo Schuck) - 

Obrigado.
Há mais 3 ou 4 perguntas a respeito da questão 

ambiental. Acredito que essas perguntas já tenham 
sido respondidas pelo Sr. John McCutcheon.

O Sr. Tadeu Santos indaga ao Sr. John McCu-
tcheon se nos Estados Unidos encontra-se em funcio-
namento alguma usina que utilize leito fluidizado. Ele 
também pede para o palestrante citar o local dessa 
usina e, se possível, o site da usina e do órgão am-
biental que a fiscaliza. Então, a pergunta se refere às 
usinas que utilizam o leito fluidizado, isto é, o carvão, 
nos Estados Unidos. 

O SR. JOHN MCCUTCHEON - (Exposição em 
inglês.)

O SR. COORDENADOR (Ronaldo Schuck) - Na 
seqüência há uma pergunta destinada aos Srs. Sergio 
Garribba e John McCutcheon: “No Brasil, fala-se em 
sobra de energia. Há pouco citamos alguns números 
aqui. A pergunta é se nos Estados Unidos e na Europa 
também existem sobras e, em caso afirmativo, como 
elas são administradas”.

Para responder, tem a palavra o Sr. Sergio Gar-
ribba.

O SR. SERGIO GARRIBBA - (Exposição em 
inglês.)

O SR. JOHN MCCUTCHEON - (Exposição em 
inglês.)

O SR. COORDENADOR (Ronaldo Schuck) - Per-
gunta dirigida ao Dr. Mário Santos, do ONS. “Gostaria 
de compreender melhor em que consiste um sistema 
flexibilizado de produção de energia. Que resultados 
financeiros e sociais teremos?”

O SR. MÁRIO FERNANDO DE MELO SANTOS 
– Podemos responder de maneira bem direta, consi-
derando, primeiro, o consumidor normal, regular, que 
somos nós, que usa um sistema de produção, um 
modelo técnico-econômico com composição de gera-
ção de menor custo possível, que, em vez de queimar 
óleo diesel, escolhe uma usina hidrelétrica para gerar 
a mesma quantidade de energia que o mercado está 
requisitando; em vez de gerar óleo combustível ou gás, 
usa carvão ou hidrelétrica ou co-geração, todo um con-
junto de meios de produção que o governo entrega ao 
operador, com a anuência do responsável pela insta-
lação, para que possa escolher a melhor composição. 
Isso fará com que o distribuidor tenha um contrato de 
energia com menor preço. Mesmo quando exposta ao 
mercado, e não contratando 100% de sua energia, a 
Agência Reguladora poderá ir ao mercado de curto 
prazo – posteriormente falarei sobre isso – e, automati-
camente, a cada ano, mês a mês, dia-a-dia, não poderá 
repassar os custos para o consumidor, mas, confor-
me a política do Governo, será obrigada a verificar o 
padrão de rentabilidade da empresa e, em função do 
padrão de rentabilidade estar acima de determinado 
valor, dividir entre a empresa e o próprio consumidor. 
Ou seja, o consumidor brasileiro tem lucro direto em 
função da geração flexível. Ora usa a hidrelétrica de 
determinado rio, ora usa de outro; ora uma térmica, 
ora usa outra, tendo custo de produção menor. Isso 
em termos de médio e longo prazos. 

A médio e longo prazos, ainda, se com o mesmo 
sistema consigo atender a um mercado maior, evito 
um sobreinvestimento no sistema. Se o sistema fosse 
isolado, seria a seguinte comparação: ao morar numa 
casa, cada morador, com o seu próprio recurso, a sua 
própria reserva, tem o seu elevador, a sua vigilância; 
ao morar num condomínio, tudo é dividido pelos mo-
radores. O condomínio pressupõe flexibilização dos 
meios de geração. Ou seja, alguém, em cima de um 
modelo que todos entendem, define qual é o melhor 
arranjo de produção. 

Além disso, no curto prazo, vimos a experiência 
do racionamento. Hoje os custos variam em torno de 
350 reais, relativos à térmica mais cara, a 5, 6 reais, 
relativos à água que não aproveito. Praticamente, de 
5 a 6 reais correspondem aos custos de operação e 
manutenção do dono da usina, além dos custos fixos 
que são pagos. Portanto, se consigo operar de ma-
neira que a utilizar toda a água para evitar que seja 
vertida  e não gerar térmicas, o custo do mercado spot 
está mais barato. Ou seja, aquele consumidor livre ou 
aquela concessionária que não contratou 100%, quis 
se expor ao mercado spot, comprará energia e, em vez 
de pagar 50 reais, 60 reais, 72 reais, pagará 6 reais, 
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7 reais, 8 reais, influindo diretamente nos seus custos 
de produção, sobretudo os grandes consumidores livres 
que usam muita energia. Não só por intermédio do con-
sumidor, mas do próprio custo Brasil. Os custos da com-
petição brasileira, do alumínio, do ferro-ligas e químicas 
são mais competitivos no mercado internacional porque 
a nossa energia pode ser mais barata. 

Portanto, dos pontos de vista econômico e social, 
é extremamente importante que o País se mantenha a 
exemplo de um condomínio. Até porque, sejamos francos, 
energia elétrica não é commodity coisa alguma, mas um 
serviço essencial para a dignidade humana. O problema 
social está aí. 

Eu, na faixa de idade em que me encontro, estou 
convencido – e o nosso colega italiano mostrou mui-
to bem – de que cada país deve ter o seu modelo. No 
Brasil ainda é muito cedo para se pensar em energia 
elétrica como commodity enquanto há tanta gente sem 
energia por não poder pagá-la. Realmente precisamos 
seguir o modelo de condomínio, lembrando, finalmente, 
que energia elétrica é um serviço essencial à dignidade 
humana. Nós somos eletrodependentes dos pontos de 
vista econômico e social. 

O SR. COORDENADOR (Ronaldo Schuck) – A 
pergunta do César Augusto é endereçada ao Sr. An-
tônio Leite: “A diversidade de propostas e de mercado, 
não só no Brasil, propõe o uso do carvão como fonte 
de energia. As estratégias para a aplicação dessa fonte 
como ferramenta de desenvolvimento poderiam ser de 
que forma?”. 

Com a palavra o Dr. Antônio Leite
O SR. ANTÔNIO DIAS LEITE – Precisamos reco-

nhecer o papel e o tempo com que se está lidando – o 
papel da energia térmica no sistema hidráulico nos próxi-
mos 15 anos. Neste caso, ela deverá ficar sempre como 
complemento. Como tal, o fator de capacidade da usina 
variará ao longo dos anos. O investidor precisará da se-
gurança da remuneração do seu investimento, por meio 
da remuneração da capacidade, ficando o consumo de 
energia e o pagamento do combustível apenas com uma 
parte variável. Isso ainda não está bem conceituado na 
regulação e nos contratos hoje vigentes no Brasil. 

O SR. COORDENADOR (Ronaldo Schuck) – Há 
última pergunta que eu mesmo vou responder. 

O Antônio, da UnB, ao abordar a questão da impor-
tância dada pelos palestrantes dos Estados Unidos e da 
Europa sobre a questão ambiental, pergunta: “Como o 
Brasil absorve e trata a questão ambiental?”. 

Embora não tenhamos nesta Mesa, e acredito que 
na platéia, colegas da área de meio ambiente, o fato é 
que hoje o intercâmbio de informações, regras, legisla-
ções e tecnologia transporta para o nosso País padrões 
existentes em qualquer região do mundo. 

Nesse sentido, os Ministérios têm trabalhado 
de forma muito integrada, equacionando a questão 
ambiental levando em conta os parâmetros mais rea-
listas e as necessidades mais consolidadas. Nós, um 
País novo, particularmente na questão de geração de 
energia com fontes e combustíveis fósseis bem menos 
expressivos que em outras regiões do mundo, obvia-
mente, estamos aprendendo, seguindo experiências 
já vencidas em outras nações mais adiantadas. A bus-
ca da área ambiental do Governo é com o intuito de 
estabelecer as exigências necessárias, com a devida 
dosagem, para que não haja exageros. Realmente, o 
pessoal trabalha de forma muito integrada. 

Esperamos ter respondido todas as questões le-
vantadas pela platéia. Se algum ponto não ficou claro, 
o Comitê Organizador poderá, posteriormente, apro-
fundar com os próprios palestrantes. 

Em função de compromisso com o horário de 
encerramento, damos por concluída esta etapa.

Agradecemos a presença de todos. 
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA JOICE QUADROS – Informo que o reiní-

cio dos trabalhos será a partir das 14h15min, quando 
analisaremos o macrotema “O Desenvolvimento da 
Queima Limpa de Carvão, a Chave para o Desenvol-
vimento Sustentável”. 

Muito obrigada. (Palmas.)

SUMÁRIO: DESENVOLVIMENTO DA QUEIMA LIMPA 
DE CARVÃO, A CHAVE PARA O DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL. ESTUDOS DE CASOS SOBRE 
O DESENVOLVIMENTO DA QUEIMA LIMPA DE CAR-
VÃO NOS ESTADOS UNIDOS - PRIMEIRO PAINEL. O 
CARVÃO E O MEIO AMBIENTE, PARCEIROS PARA O 
FUTURO E NOVAS TECNOLOGIAS ENERGÉTICAS 
- SEGUNDO PAINEL

DATA: 27-5-03

A SRA. COORDENADORA (Joice Quadros) - O 
primeiro painel desta tarde abordará o macrotema “De-
senvolvimento da Queima Limpa de Carvão, a Chave 
para o Desenvolvimento Sustentável”.

Será moderador o Sr. Luciano Nobre Varella, Che-
fe do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente 
da ELETROBRAS.

O primeiro painel abordará o tema: “Estudos de 
Casos sobre o Desenvolvimento da Queima Limpa de 
Carvão nos Estados Unidos”. Será palestrante o Sr. 
Brian C. Griffin, Representante Federal do Conselho 
Energético dos Estados do Sul dos Estados Unidos. 

O segundo painel – O Carvão e o Meio Ambien-
te, Parceiros para o Futuro – será apresentado pelo 
Sr. Robert Davidson, do IEA, Centro de Carvão Limpo 
dos Estados Unidos.
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O SR. MODERADOR (Luciano Nobre Varella) 
- Boa tarde a todos. Estou representando o Dr. Valter 
Cardeal, Diretor de Engenharia da Eletrobras, que não 
pôde comparecer. S.Sa. pediu-me que o representasse 
como moderador deste painel.

Cada apresentador disporá de 20 minutos para 
fazer sua apresentação e, ao final delas, ficou previsto 
30 minutos para debates.

As perguntas deverão ser encaminhadas por es-
crito, ao longo das apresentações, com a identificação 
de quem a fez, para que possamos organizar e cumprir 
o tempo que nos foi determinado para este painel.

Peço ao Mr. Brian C. Griffin que faça sua apre-
sentação.

O SR. BRIAN GRIFFIN - Obrigado. Boa tarde. 
(Exposição em inglês.)
Obrigado. (Palmas.)
O SR. MODERADOR (Luciano Nobre Varella) 

- Muito obrigado, Sr. Brian Griffin, por sua brilhante 
exposição.

Concedo a palavra ao Sr. Robert Davidson, que 
fará uma apresentação sobre “O carvão e o meio am-
biente – parceiros para o futuro”.

O SR. ROBERT DAVIDSON - (Exposição em 
inglês.)

(Palmas.)
O SR. MODERADOR (Luciano Nobre Varella) - 

Quero agradecer ao Sr. Robert Davidson a participa-
ção e gostaria que V.Exas. e V.Sas. encaminhassem as 
perguntas que desejarem. Até agora, não recebemos 
nenhuma pergunta. 

Há duas perguntas para Mr. Brian Griffin. A primei-
ra: “Qual a participação do governo americano neste 
programa de uso limpo do carvão para fins energéticos? 
Quais são os investimentos diretos institucionais? Há 
regulamentação da parte do governo? Existem empre-
sas produtoras de energia elétrica à base de carvão 
de propriedade do governo americano? 

O SR. BRIAN GRIFFIN – (Exposição em in-
glês.)

O SR. MODERADOR (Luciano Nobre Varella) - A 
segunda pergunta é também para o Sr. Brian. É do Sr. 
Tadeu Santos, da ONG Sócios da Natureza, Federação 
de Entidades Ecológicas de Santa Catarina: “Gostarí-
amos de ouvir qual a sua versão sobre a posição do 
governo Bush de não assinar o Protocolo de Kyoto, 
uma idéia apoiada pela maioria dos países? Se na 
região sul dos Estados Unidos existe uma degradação 
ambiental, como a que acontece no Sul do Brasil, de 
acordo com a foto que encaminho.” 

O SR. BRIAN GRIFFIN – Obrigado.
(Exposição em inglês.) 

O SR. MODERADOR (Luciano Nobre Varella) 
- Gostaria de agradecer ao Deputado Hélio Esteves a 
presença, do Partido dos Trabalhadores do Amapá, que 
está prestigiando este evento.

A próxima pergunta é para Mr. Griffin: se ele pode 
explicar com mais detalhes o IDCC, suas vantagens e 
se é aplicável à qualidade do carvão brasileiro.

O SR. BRIAN GRIFFIN - (Exposição em inglês.)
O SR. MODERADOR (Luciano Nobre Varella) - 

O Sr. Robert Davidson gostaria de complementar essa 
resposta.

O SR. ROBERT DAVIDSON - (Exposição em in-
glês.)

O SR. MODERADOR (Luciano Nobre Varella) - 
Nenhuma pergunta a mais ser feita? (Pausa.) 

Não havendo mais perguntas, os senhores podem 
se dirigir ao coffee break, que será servido dentro de 15 
minutos. Muito obrigado. (Pausa.)

Senhoras e senhores há um aviso. O próximo painel 
será sobre “Novas Tecnologias Energéticas”. Iniciaremos 
o evento pontualmente às 16h10min, como previsto no 
programa. Obrigado. 

(A reunião é suspensa.)
A SRA. COORDENADORA (Joice Quadros) - Dan-

do seqüência aos trabalhos desta tarde, abordaremos o 
macrotema “Novas Tecnologias Energéticas”.

Convidamos como moderador o Sr. Marcelo Poppe, 
Secretário de Desenvolvimento de Energia do Ministério 
de Minas e Energia. 

Abordando o tema: “Iniciativa do IEA para Tecno-
logias de Emissão Zero, teremos a Sra. Bárbara Mckee, 
Presidenta do Grupo de Trabalho sobre Combustíveis 
Fósseis do IEA. Abordando o tema: “Tecnologias Avan-
çadas de Queima Limpa de Carvão e Carvões de Baixo 
Valor e Uso de Subprodutos”, o Sr. Wolfgang Benesch, 
da STEAG—ENCOTEC. Abordando o tema: “Diretrizes 
dos Estados Unidos para a Energia Limpa a partir do 
Carvão”, o Sr. James Ekmann, Diretor Associado do 
Laboratório Nacional de Tecnologias Energéticas. Final-
mente, o tema: “Tecnologias de Emissão Zero, Desafios 
e Benefícios será abordado pelo Sr. Robert Gentile. 

Passamos a palavra ao Moderador, Sr. Marcelo 
Poppe.

O SR. MODERADOR (Marcelo Poppe) – Boa tarde 
a todos. É com prazer que acolhemos no auditório esse 
público para dar prosseguimento ao seminário. 

Nesta reunião da tarde, faremos quatro apresen-
tações com duração de 20 minutos cada uma.

As perguntas relativas ao evento serão encami-
nhadas à Mesa, em nome de dos palestrantes, durante 
as apresentações. Haverá, ao final, debate com dura-
ção de meia hora.



46568 Terça-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2006

Convido os senhores e senhores que ocupem seus 
lugares para que possamos dar início aos trabalhos.

A primeira apresentação será da Sra. Barbara 
McKee, Presidente do Grupo de Trabalho sobre Combus-
tíveis Fósseis da Agência Internacional de Energia.

A SRA. BARBARA MCKEE – (Exposição em 
inglês.)

(Palmas.)
O SR. MODERADOR (Marcelo Poppe) - Muito 

obrigado, Sra. Barbara, pela apresentação bastante 
clara e objetiva e por também ter respeitado o tempo. 
Com isso, há possibilidade de aproveitarmos mais es-
paço no final das palestras, para que possamos deba-
ter o assunto.

Gostaria de lembrar a todos os participantes que 
as questões podem ser encaminhadas por escrito, du-
rante as apresentações. Haverá pessoas que recolherão 
as perguntas e nos passarão no final.

Convido para apresentar a sua palestra o Dr. Wol-
fang Benesch , da STEAG.

O SR. WOLFANG BENESCH - (Exposição em 
inglês.) 

(Palmas.)
O SR. MODERADOR (Marcelo Poppe) – Agrade-

ço ao Dr. Wolfang a apresentação e passo a palavra ao 
Dr. James Ekmann, Diretor Associado do Laboratório 
Nacional de Tecnologias Energéticas.

O SR. JAMES EKMANN - (Exposição em in-
glês.)

(Palmas.)
O SR. MODERADOR (Marcelo Poppe) – Que-

ro agora passar a palavra ao último palestrante desta 
Mesa, o Sr. Robert Gentile, da Atlantic Partners.

O SR. ROBERT GENTILE - (Exposição em in-
glês.)

O SR. MODERADOR (Marcelo Poppe) – Muito 
obrigado. Dispomos de meia hora para a fase de de-
bates.

Quem quiser fazer perguntas, que as encaminhe 
à Mesa por intermédio das pessoas que as estão re-
colhendo.

Aproveito para anunciar que o transporte para 
o Hotel Blue Tree estará operando a partir das 18 ho-
ras.

Há pergunta encaminhada à Sra. Barbara Mckee 
por Antônio Pedro Dias, Diretor da Andrade Gutierrez. 
Pelo que ouvimos nas palestras pela manhã, está se 
prevendo novo ciclo de expansão da oferta de energia 
elétrica nos Estados Unidos, tal como se verificou duran-
te a segunda metade da década de 90. O que ocorreu 
naquela época foi um fenômeno localizado em certos 
Estados americanos?

A SRA. BÁRBARA MCKEE - (Exposição em 
inglês.)

O SR. MODERADOR (Marcelo Poppe) - Per-
gunta da Sra. Kátia Vasconcelos Monteiro, de Amigos 
da Terra do Brasil para o Sr. Benesch. A legislação 
ambiental do Rio Grande do Sul para emissões at-
mosféricas é mais restritiva que a legislação federal 
brasileira. A STEAG já possui licença. A termoeléctrica 
de Save All, entretanto, está solicitando aos órgãos 
licenciadores que considerem os parâmetros primá-
rios de emissão e não secundários, como prega a 
legislação gaúcha. 

A pergunta é a seguinte: “A tecnologia prevista 
para a CEIVAL é diferente da tecnologia usada nas 
usinas das STEAGs na Alemanha? O carvão gaú-
cho não permite que a tecnologia tenha a mesma 
eficiência que a viabilizada pelo carvão usado na 
Alemanha?”.

O SR. WOLFGANG BENESCH - (Exposição 
em inglês.)

O SR. MODERADOR (Marcelo Poppe) - A se-
gunda pergunta é a seguinte: “O Carvão gaúcho não 
permite que a tecnologia tenha a mesma eficiência 
que a viabilizada pelo carvão alemão?”

O SR. WOLFGANG BENESCH - (Exposição 
em inglês.)

O SR. MODERADOR (Marcelo Poppe) - Essa 
pergunta que lerei agora não será dirigida, em parti-
cular, a um dos palestrantes, mas ao conjunto. 

Peço ao Sr. Ekmann que responda à seguinte 
pergunta formulada Sr. Arnold, Presidente da Fede-
ração dos Trabalhadores: “Todos os palestrantes se 
referiram à emissão zero dos gases com essa tecno-
logia. Em momento algum explicaram o que é feito do 
rejeito. Querem dizer com isso que essa tecnologia 
efetua 100% da queima do carvão?”. 

O SR. JAMES EKMANN - (Exposição em in-
glês.)

O SR. MODERADOR (Marcelo Poppe) - Mrs. 
Mckee gostaria de completar.

A SRA. BÁRBARA MCKEE - (Exposição em 
inglês.)

O SR. MODERADOR (Marcelo Poppe) - Lem-
bro a todos que não há microfones no auditório. Por 
isso, as perguntas devem ser encaminhadas à Mesa 
por escrito. 

A pergunta a seguir é dirigida ao Dr. Benesch. 
Apesar de não estar assinada, eu a farei mesmo as-
sim: “Dr. Benesch, a sua explanação talvez tenha sido 
a mais objetiva e explícita sobre o sistema de leito 
fluidizado, ao alertar sobre a elaboração de projetos 
térmicos. Parabéns! 
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Vocês também concordam com a corajosa ci-
tação de que “o carvão será o combustível do século 
XXI”, quando já o foi no século IX e o petróleo no sé-
culo XX?”.

O SR. WOLFGANG BENESCH - (Exposição em 
inglês.)

O SR. MODERADOR (Marcelo Poppe) - A primei-
ra pergunta, formulada pelo Sr. Tadeu Santos, ambien-
talista de Santa Catarina, é dirigida à Sra. Bárbara N. 
Mckee: “Há algum estudo sobre emissão zero? Caso 
haja, são levados em conta os danos ambientais causa-
dos pela exploração e o beneficiamento do carvão?”. 

Segunda pergunta: “Qual a opinião sobre a ne-
gativa do governo Bush quanto às intenções preser-
vacionistas do Protocolo de Kyoto?”. 

O Sr. Tadeu pediu-me que distribuísse algumas 
fotos aos membros da Mesa. 

A SRA. BÁRBARA MCKEE - (Exposição em 
inglês.)

O SR. MODERADOR (Marcelo Poppe) - Queria 
agradecer a todos a participação nesta reunião da 
tarde e lembrar que amanhã os trabalhos começarão 
às 8h30min.

Muito obrigado e boa noite a todos.
Está encerrada a presente reunião.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

52ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da Décima Sexta Reunião Ordinária de 
Audiência Pública realizada em 10 de junho de 
2003. 

Às quinze horas do dia dez de junho de dois mil 
e três, reuniu-se ordinariamente em audiência pública 
a Comissão de Minas e Energia, sob a Presidência do 
1º Vice-Presidente Eduardo Sciarra, no Plenário 12 - 
Anexo II da Câmara dos Deputados, com a presença 
dos Senhores Deputados Eduardo Sciarra e Gervásio 
Silva - Vice-Presidentes; Dr. Heleno, Eduardo Gomes, 
Fernando Ferro, Hélio Esteves, João Pizzolatti, Josias 
Quintal, Luiz Sérgio, Marcello Siqueira, Mauro Passos, 
Nelson Meurer e Robério Nunes - Titulares; André 
Luiz, Antonio Cambraia, Eduardo Valverde, Gilberto 
Kassab, José Divino, Leodegar Tiscoski, Leonardo Vi-
lela, Manoel Salviano, Romel Anízio e Sandro Mabel 
- Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados 
Aroldo Cedraz, Bassuma, Fernando Diniz, Francisco 
Garcia, João Caldas, José Janene, Júlio Redecker, 
Luiz Carlos Santos, Nicias Ribeiro, Osmânio Pereira, 
Paulo Bauer, Paulo Feijó, Renildo Calheiros e Rose 
de Freitas. ABERTURA: O Senhor Presidente cumpri-
mentou os presentes, esclarecendo que, em razão do 

Requerimento de autoria dos Deputados Luiz Sérgio e 
Gervásio Silva, haviam sido convidados a prestar es-
clarecimentos sobre o impasse tarifário da Empresa 
Termonuclear Eletronuclear do Brasil S.A. – Eletronu-
clear, os Senhores Dr. Luiz Pinguelli Rosa – Presidente 
da Eletrobrás; Dr. Zieli Dutra Thomé Filho – Presidente 
da Eletronuclear; Dr. José Mário Miranda Abdo – Dire-
tor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica. O 
Senhor Presidente informou ainda que a lista de ins-
crição para os debates encontrava-se sobre a Mesa e 
que o deputado que desejasse interpelar os exposito-
res deveria dirigir-se primeiramente à Mesa e registrar 
seu nome. O Senhor Presidente acrescentou que os 
expositores não poderiam ser aparteados e somente 
após encerradas as exposições, os deputados pode-
riam fazer suas interpelações, tendo cada um o prazo 
de três minutos e o interpelado igual tempo para res-
ponder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo 
tempo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra ao primeiro palestrante, Senhor Luiz Pinguelli 
Rosa, que discorreu sobre a situação de carência de 
investimentos no setor nuclear, afirmando que tal situ-
ação ultrapassa a competência do Ministério de Minas 
e Energia e dos órgãos técnicos envolvidos para o ní-
vel de decisão do Ministério da Fazenda, por se tratar 
de planejamento orçamentário. Declarou, ainda, que 
o presente déficit tarifário torna imprescindível a justa 
remuneração da energia nuclear para que seja possível 
a manutenção do setor. O Senhor Presidente agradeceu 
pelos esclarecimentos prestados e concedeu a pala-
vra ao Senhor Zieli Dutra Thomé Filho, que discorreu 
sobre o problema de a Eletronuclear gerar energia e, 
ao mesmo tempo, causar déficit orçamentário, devido 
à necessidade da Empresa de antecipar aquisições 
de materiais para possibilitar o funcionamento das usi-
nas, afirmando ser a solução ideal o estabelecimento 
de tarifas com base no custo de produção. O Senhor 
Presidente agradeceu pelos esclarecimentos prestados 
e concedeu a palavra ao Senhor José Mário Miranda 
Abdo, que afirmou não ser a política tarifária atribui-
ção legal da ANEEL, por isso a necessidade de haver 
uma decisão política, com a criação de lei delegando 
à Agência autorização do reajuste para o consumidor 
da energia nuclear ou ao próprio contribuinte. Encer-
radas as exposições, o Senhor Presidente passou 
a palavra ao Autor do Requerimento Deputado Luiz 
Sérgio, que asseverou sobre a necessidade de a reu-
nião de Audiência Pública fornecer indicativos para a 
busca de solução do problema tarifário do Setor. Logo 
após, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao pri-
meiro inscrito para o debate, Deputado Hélio Esteves, 
que ressaltou a dificuldade de solucionar o impasse 
tarifário, oferecendo, porém, como alternativa o rateio 
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do déficit gerado no setor entre os consumidores de 
energia e indagou sobre a qual órgão competia a so-
lução do problema. Em seguida, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra ao Senhor Deputado Marcello 
Siqueira, que asseverou ser de natureza técnica o 
problema do reajuste tarifário, mas de cunho político 
a decisão de manter o funcionamento das Usinas de 
Angra I e II e construir a Usina de Angra III para que o 
Brasil possa acompanhar o desenvolvimento nuclear 
mundial. Logo após, o Senhor Presidente concedeu 
a palavra ao Senhor Deputado Luiz Sérgio, que su-
geriu enviar ao Poder Executivo Indicação no sentido 
da convocação imediata do Conselho Nacional de 
Política Energética – CNPE, com o objetivo de esta-
belecer política visando resolver o problema tarifário 
que envolve a empresa Eletronuclear e a retirada do 
Programa Nacional de Desestatização das empresas 
geradoras e transmissoras de energia elétrica, vin-
culadas ao Grupo Eletrobrás. Dissertaram, ainda, os 
Deputados Mauro Passos Dr. Heleno, João Pizzolat-
ti, Eduardo Gomes e Josias Quintal, que concorda-
ram com seu antecessor no tocante à necessidade 
do envio da Indicação ao Poder Executivo, tendo em 
vista ser premente a solução para o impasse tari-
fário. Logo após, o Senhor Presidente concedeu a 
palavra aos palestrantes para fazerem suas últimas 
considerações e, a seguir, agradeceu a presença de 
todos, em especial a dos Expositores, que colabo-
raram com o aprofundamento do tema em questão. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente encerrou a reunião às dezesseis 
horas e cinqüenta minutos, antes convocando reunião 
ordinária para quarta-feira, dia 11, às dez horas, no 
Plenário 16. E, para constar, eu, Damaci Pires de Mi-
randa, Secretária, lavrei a presente Ata, que, depois 
de aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara 
dos Deputados. Deputado Eduardo Sciarra, 1º Vice- 
Presidente no exercício da Presidência.

O SR. PRESIDENTE  (Deputado Eduardo Sciar-
ra) - Declaro abertos os trabalhos da presente reunião 
de audiência pública da Comissão de Minas e Energia 
para a obtenção de esclarecimentos sobre o impasse 
tarifário da Eletronuclear, em razão de requerimento 
aprovado nesta Comissão, de autoria dos Deputados 
Luiz Sérgio e Gervásio Silva. 

Inicialmente, quero cumprimentar todos os pre-
sentes, em especial os expositores, que atenderam 
ao convite desta Comissão. 

Convido para compor a Mesa os Srs. Luiz Pin-
guelli Rosa, Presidente da Eletrobrás; Zieli Dutra Tho-
mé Filho, Presidente da Eletronuclear; e José Mário 
Miranda Abdo, Diretor-Geral da ANEEL. 

Informo que a lista de inscrição para os debates 
encontra-se sobre a mesa e que o Deputado que de-
sejar interpelar os expositores deverá dirigir-se primei-
ramente à Mesa e registrar seu nome. 

Informo ainda que os expositores não poderão 
ser aparteados e somente após encerradas as exposi-
ções os Deputados poderão fazer suas interpelações, 
tendo cada um o prazo de 3 minutos, e o interpelado 
igual tempo para responder, facultadas a réplica e a 
tréplica pelo mesmo tempo. As interpelações serão 
feitas em blocos de 3 Deputados, que deverão indicar 
nominalmente a quem se dirige a indagação. 

Concedo a palavra ao Sr. Luiz Pinguelli Rosa, 
Presidente da Eletrobrás, que disporá de 10 minutos 
para fazer sua exposição. 

O SR. LUIZ PINGUELLI ROSA - Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, vou citar alguns números ape-
nas para exemplificar, pois os colegas da Eletronuclear 
farão apresentação mais detalhada. 

(Segue-se exibição de imagens.)
Para ser mais objetivo – 10 minutos é pouco tempo 

–, vou mostrar apenas o quadro debaixo. Aqui são as 
liberações da Eletrobrás para a Eletronuclear. Durante 
este período, de 1997 a 2003, o montante total foi de 
1 bilhão e 365 milhões de dólares – capitalizado, au-
mento de capital e empréstimos. O capitalizado é uma 
forma de dar o dinheiro sem compromisso de retorno 
para cobrir diferenças no fluxo de caixa. 

O fluxo de caixa está indicado aqui, mas acho 
melhor simplificar, dar mais transparência. São dados 
da Eletrobrás, da sua diretoria financeira, que estão à 
disposição de V.Exas. 

Aqui está indicada a situação da Eletronuclear, no 
ano 2003, caso seja feita a revisão tarifária pleiteada 
pela Eletronuclear junto a ANEEL. Sabemos que o pro-
blema transcende a competência da ANEEL, estando 
hoje sob alçada do Ministério da Fazenda. 

Temos previsão de receita da ordem de 800 mi-
lhões e despesa superior a 1 bilhão, sendo grande parte 
desta referente a gastos com manutenção. 

Aqui são as despesas operacionais – é a parcela 
maior –, impostos que temos de pagar. As despesas 
financeiras normalmente são roladas. De qualquer 
modo, chamo a atenção, no item despesa operacional, 
para o fornecimento de material e serviço de manu-
tenção do reator. 

O  que os colegas da Eletronuclear pleiteiam é um 
aumento tarifário que irá, conforme a maneira de calcu-
lar, atingir algo entre 90 e 100 reais por megawatt/hora. 
Esse valor não é muito alto se comparado à questão 
tecnológica nuclear, que exige um rigor muito grande 
para operação e manutenção desses reatores.
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Eis a tabela das termelétricas do Brasil. Aqui não 
estão as mais caras. Há termelétrica gerando energia 
a 580 reais por megawatt/hora.

O Presidente da ANEEL, José Mário Abdo, e eu 
temos conversado muito para enfrentar as dificuldades, 
dado o imbróglio institucional por que passa o setor elé-
trico. Tenho dito que é indispensável – e seria irrespon-
sabilidade nossa não fazê-lo – colocarmos a situação 
de maneira a mais crua possível.

Um reator nuclear exige, em sua operação, uma 
manutenção rigorosa. Ambos os reatores estão em 
perfeitas condições, com ótimas performances. Dentro 
de uma semana estaremos abrindo audiência pública 
para a troca de 2 geradores de vapor, o que tem de ser 
feito mais ou menos a cada 2 anos. Nesse período, a 
despesa será de 100 milhões de dólares, pelo menos. 
A licitação determinará o valor preciso. Isso quanto à 
Angra I.

Na última parada de Angra II, os colegas da Ele-
tronuclear verificaram que havia uma falha numa das 
varetas de combustível de um dos elementos combus-
tíveis. Cada elemento combustível é formado por várias 
dezenas de varetas. Eles tomaram a decisão correta, 
por segurança, de trocar o elemento combustível. 

O reator de Angra I parará no próximo fim de se-
mana para manutenção do gerador de vapor.

Estou dizendo que é preciso remunerar as usinas 
nucleares. Não é possível uma usina nuclear cobrar ta-
rifas que não cubram seus custos. Não se pede nada 
em comparação aos altos, excessivamente altos valores 
da geração termelétrica no Brasil. Além do mais, devi-
do a contratos malfeitos que nós herdamos, há usinas 
termelétricas paradas sendo remuneradas por 400 ou 
500 reais o megawatt/hora.

Estou pedindo que se remunere uma usina nuclear 
em funcionamento, despachada pelo Operador Nacional 
do Sistema – ONS, como necessária para o equilíbrio 
elétrico do sistema interligado, dada a longa distância 
da transmissão, em particular a que vem de Itaipu.

Considero irresponsável a manutenção desse 
estado de coisas, e os responsáveis seríamos nós, da 
Eletronuclear e da Eletrobrás, se não colocássemos, 
nestes termos, aos órgãos reguladores, ao ONS e ao 
Ministério, a questão.

Contávamos com que aqui fosse anunciada a cor-
reção de tarifas. O grupo de estudo formado por inicia-
tiva do Ministério, com a participação da Eletronuclear 
e da ANEEL, trabalhou nesse sentido. Mas o assunto 
transcende essa competência e foi entregue ao Minis-
tério da Fazenda. Portanto, nossa expectativa é que ele 
tenha desfecho no âmbito do Ministério da Fazenda, no 
mais curto espaço de tempo. Não é possível manter a 
situação como está.

O reator, repito, funciona em perfeitas condições. 
Ele é monitorado permanentemente e tem tido uma per-
formance elevada, em padrão internacional, de acordo 
com a fiscalização regularmente realizada em ambos os 
reatores. Mas nós da Eletrobrás não temos condições 
de cobrir a diferença ad aeternum, porque a empresa 
enfrenta problemas financeiros graves. E também FUR-
NAS entra, a partir deste ano, em uma situação finan-
ceira delicada. Conforme eu disse, pagamos a usinas 
termoelétricas paradas que foram contratadas. Esta-
mos cumprindo os contratos e tentando renegociá-los, 
o que leva tempo. 

A situação do setor não permite que a Eletrobrás 
disponha de recursos para cobrir a Eletronuclear se 
não for concedido o reajuste solicitado, que cobre a 
desvalorização da moeda no período de 12 meses, até 
maio deste ano. 

Os meus colegas da Eletrobrás, particularmente 
o Presidente Zieli, poderão sanar melhor as dúvidas 
dos senhores. Pelas discussões que temos tido, sei 
que o Presidente Abdo, da ANEEL, tem feito das tripas 
coração para resolver esse imbróglio que lembra um 
pouco a história do mosquito que não se sabe se é fe-
deral, estadual ou municipal. O reator nuclear de Angra 
está mais ou menos nessa condição. Não sabemos de 
quem é a atribuição de resolver o problema da tarifa e 
da remuneração da geração necessária para o sistema 
interligado no Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciar-

ra) - Obrigado.
Convidamos o Sr. Zieli Dutra Thomé Filho, Presi-

dente da ELETRONUCLEAR, para fazer sua exposição 
por até 10 minutos.

O SR. ZIELI DUTRA THOMÉ FILHO - É um prazer 
estar na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos 
Deputados. É importante discutirmos problemas nacio-
nais de relevância, como esse, por exemplo, para que 
os senhores, representantes da sociedade organizada, 
entendam o problema e pensem em como resolvê-lo. 

(Segue-se exibição de imagens.)
Antes de mais nada, informo aos senhores que 

as duas usinas nucleares da Eletronuclear, Angra I e 
Angra II, respondem por 57% e 47% da energia consu-
mida nos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, 
respectivamente. Então, embora representemos alguns 
poucos por cento da energia total do País, somos signi-
ficativamente importantes para essa região.

Agora, os senhores hão de entender também que 
temos a obrigação de oferecer uma energia limpa, segu-
ra, confiável, porque não faz sentido oferecermos uma 
energia de qualquer qualidade quanto à segurança. 
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Outro tópico importante que precisamos entender 
é que, no ano passado, tivemos uma disponibilidade 
em energia média equivalente à potência de 1.630 
megawatts médios. Como hoje estamos com 1.266 
megawatts de energia contratada. Os senhores podem 
ver que há uma diferença entre o que produzimos e o 
que é contratado. Isso é uma complicação, porque, ao 
contrário das usinas térmicas, que podem trabalhar com 
40% da sua potência, a nossa ou é desligada, ou deve 
trabalhar com mais de 80% da sua capacidade. Dessa 
forma, se baixar de 80%, terei problema nas turbinas, 
nos tubos geradores e assim por diante. 

Mas 80% da minha energia total correspondem 
a um montante muito superior aos 1.266 megawatts 
contratados. Isso faz com que eu tenha um excedente, 
que ofereço ao sistema, e não ganhe. Assim, apenas 
queimo combustível. Existe o MAE, ou spot, mas o valor 
era de 4 reais, passou a 6 reais e depois a 8 reais, e 
esse dinheiro nunca chegou. E não chegou por várias 
razões, porque vira crédito, vira isso, vira aquilo. 

A empresa com combustível nuclear tem um 
gasto de 10 reais por megawatt/hora, mas só consigo 
vendê-lo por 4, 5, 6 reais o megawatt/hora. Não há um 
empreendimento no Brasil que compre mais caro para 
vender mais barato. Esse está sendo o nosso caso, e 
não podemos deixar de produzir, senão haverá infle-
xibilidade operacional. 

Como os senhores podem ver, toda a energia 
produzida pela empresa é vendida por meio de Furnas. 
Essa energia contratada de Angra I e Angra II, como 
já lhes disse, é de 1.266 megawatts médios, levando 
em conta a parada da usina durante o ano, e a tarifa 
que devia vigorar até 15 de maio é de 63,53 reais por 
megawatt/hora. 

Quais são as nossas dificuldades? A nossa ener-
gia contratada é muito baixa. Se tenho uma capacidade 
para produzir 1.630 megawatts, por que estou venden-
do apenas 1.266 megawatts? No início dos tempos, 
acreditava-se que havia uma dificuldade, como há nas 
energias térmicas, de aumentar o nível de confiabili-
dade ao longo dos anos. Por isso, fizeram uma rampa, 
e ficamos na parte mais baixa. 

Até hoje estamos com 1.266 megawatts e briga-
mos para subir um pouco. Se isso não ocorrer, inviabili-
zamos a empresa. É como se os senhores produzissem 
laranja e não pudessem vender a safra toda, apenas 
metade. A outra parte teria de ser jogada fora. Então, 
a tarifa de 63,53 reais é obviamente insuficiente para 
cobrir todos os custos operacionais, e a Eletronucle-
ar não está recebendo pelos excedentes de geração 
nem pela energia completamente despachada. Como 
geramos a mais, essa energia é despachada. 

Por decisão do Operador Nacional do Sistema, 
hoje estou com 100% de potência em Angra II e, por 
isso, estou com mais energia ainda. São quase 1.800 
megawatts gerados nas duas usinas neste momen-
to, e apenas 1.266 megawatts são vendidos. O resto 
estou jogando fora, porque vender a 4, 5 ou 6 reais, 
para mim, é jogar fora. Sou obrigado a produzir uma 
coisa para nada. Se estou jogando esses cestos de 
laranja fora, isso deveria onerar o meu produto. Esta-
mos nesse impasse. 

Se conseguir aumentar a energia que estou dis-
ponibilizando no mercado, posso ter um aumento não 
tão alto de tarifa. Por isso, pretendemos passar o valor 
de 63,53 reais para 98,50 reais, de uma forma a ser 
negociada com a ANEEL e com o Ministério, e também 
passar de 1.266 megawatts para 1.475 megawatts o 
volume contratado. O aumento da tarifa não ocorreria 
de uma vez só, mas preciso chegar no final das con-
tas a 98,50 reais e, ainda por cima, aumentar minha 
energia contratada. 

Em 2002, tive como receita aproximadamente 
800 milhões de reais e uma despesa operacional de 
1 bilhão de reais. Quer dizer, estou com um déficit de 
duzentos e poucos milhões de reais. Não pode uma 
empresa gerar energia para um lado e déficit para ou-
tro. Sou obrigado a comprar antecipadamente, com 1 
ou 2 anos de antecedência, o combustível que vou 
usar lá na frente. Não posso agora ficar no negativo, 
ou daqui a pouco não terei combustível. 

Dividi os custos da Eletronuclear, em 2002, em 
custos gerenciais, impostos, remuneração do capital 
e custos econômicos, dando um total de custos de 1 
bilhão e 81 milhões de reais, exatamente o valor apre-
sentado na transparência anterior, para uma receita da 
ordem de 713 milhões de reais. Novamente mostrando 
de forma mais aberta, há quase 370 milhões de reais de 
déficit anual. Dividindo esse valor pela minha produção, 
isso representa a composição da minha tarifa. 

Não puxei do bolso o valor de 98,50 reais, pos-
so justificá-lo. Repetindo exatamente a mesma tabela, 
agora fazendo a conversão de qual é a contribuição na 
tarifa e supondo, claro, que a energia contratada seja 
de 1.475 megawatts, isso representa, somando todas 
as contribuições, uma tarifa de energia contratada de 
98,50 reais por megawatt/hora.

Esta é a situação da empresa: déficit de 370 mi-
lhões de reais anuais, com compromissos de compra 
de combustível, com compromisso perante a socieda-
de de continuar oferecendo uma energia de qualidade, 
limpa, com reatores em alta disponibilidade. 

Angra II foi a décima sexta usina nuclear no mundo 
em termos de disponibilidade elétrica de um universo 
de 440 usinas. Nossas condições de operação são as 
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melhores possíveis. Vou deixar com o Presidente da 
Mesa um relatório das nossas condições operacionais 
atuais. Então, somos profissionais, queremos oferecer 
o melhor, só estou pedindo que me dêem condições 
para isso.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciar-

ra) - Obrigado.
Passo a palavra ao Sr. José Mário Abdo, Diretor-

Geral da ANEEL, que disporá de até 10 minutos para 
fazer sua exposição.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Exmo. 
Sr. Presidente Eduardo Sciarra, Srs. Parlamentares, 
é um prazer reencontrá-los. Esta é uma oportunidade 
importante, porque estamos aqui para debater um as-
sunto de relevância para os interesses do País. 

(Segue-se exibição de imagens.)
Dentro do que nos foi demandado, achamos que 

poderíamos ser úteis apresentando uma breve visão 
com a seguinte estrutura sobre a comercialização da 
Eletronuclear: a base legal sobre a comercialização da 
energia da Eletronuclear; as ações da agência regula-
dora, a ANEEL, sobre esse tema; e a situação atual, 
sobretudo olhando para frente, analisando quais são 
as perspectivas, os próximos passos.

A base legal emana exatamente da Lei nº 
9.648/1998, que dispõe claramente sobre a excep-
cionalidade da comercialização de energia da Eletro-
nuclear e de Itaipu. Toda a energia produzida no País, 
segundo o art. 10 da Lei nº 9.648, tem sua liberação, 
sua livre comercialização. Passa primeiro pelos contra-
tos iniciais, numa fase de transição. A partir de 2003, 
25% foram liberados ao ano. Isso vale para todos os 
geradores, com exceção da Eletronuclear e de Itaipu. 
Essas 2 hidrelétricas não teriam, portanto, colocação 
direta no mercado. As energias migram hoje de um 
produtor independente ou de um gerador de serviço 
público, que pode ser Furnas, Eletronorte, CHESF. 
Liberam-se 25% ao ano. Eletronuclear e Itaipu teriam 
políticas próprias. 

Itaipu já tem uma lei rateada por todos do sistema 
interligado da Região Sudeste. A política está definida. 
Não existe uma política específica para a comerciali-
zação no caso da Eletronuclear, que, por sua vez, foi 
excepcionada em relação ao art. 10. Nos contratos ini-
ciais de Furnas está considerada a energia da Eletro-
nuclear até 2002. A partir de 2003, vai migrando 25% 
ao ano – o que mostro a seguir. Mas esse é o pano de 
fundo da base legal. 

Como tem atuado a ANEEL nesse campo? Em 
relação à tarifa da Eletronuclear, até maio de 2002, o 
que fez e o que deixou de fazer a ANEEL? Em maio 
de 2002 houve o último reajuste. Portanto, o novo re-

ajuste estaria previsto para maio de 2003, uma vez 
que ele ocorre de ano em ano. A ANEEL reconhe-
ceu, em maio de 2002, dentro dos contratos iniciais 
de Furnas, um reposicionamento, um reajuste. Por-
tanto, reconheceu uma atualização na tarifa da Ele-
tronuclear naquele momento, chegando à casa dos 
63 reais por megawatt/hora de hoje. 

Tomar essa decisão à época foi difícil. Tínha-
mos de levar em conta o que a empresa precisava. 
Era necessário equilibrar a sua situação econômi-
co-financeira, mas era preciso ter uma base legal. 
A ANEEL não faz a política tarifária. A Agência não 
pode tudo, pode e deve fazer aquilo que a lei deter-
mina. Ela regula e fiscaliza com base no disposto 
em lei ou no contrato de concessão, quando ele já 
está firmado. 

Nesse caso, em maio de 2002, tomamos a se-
guinte decisão: vamos reconhecer, porque a energia 
está integralmente colocada dentro do contrato inicial 
de Furnas, no ano de 2002; e simultaneamente, na 
mesma decisão, em maio de 2002, encaminhamos 
ao Ministério de Minas e Energia. Fizemos isso for-
malmente. Explicamos a necessidade da definição da 
política tarifária correspondente. O caso da energia 
nuclear é diferente, porque a Constituição já trata 
de forma diferente; Itaipu também. 

E qual a política a ser aplicada a partir da 
liberação dos contratos iniciais, que não são da 
Eletronuclear, mas de Furnas, dos 25% ao ano? A 
ANEEL formalizou isso em maio de 2002, dispon-
do sobre a necessidade de uma política específica 
para a comercialização da energia da Eletronuclear, 
sob o entendimento da inexistência dessa política 
específica e do início da redução dos contratos ini-
ciais que começariam em 2003. A partir de janeiro 
seriam liberados 25% ao ano e haveria uma difi-
culdade adicional extraordinária, porque parte da 
energia de Furnas é regulada, e os outros 25% são 
liberados para o mercado. Como tratar isso nesse 
momento de transformação? Falta a política tarifá-
ria correspondente. Colocamos isso 1 ano antes: 
em maio de 2002. 

  Nessa mesma linha, ou seja, com esse mesmo 
entendimento da base legal, isto é, nos termos da 
lei, o TCU também firmou entendimento, e foi assim 
sua determinação, de que a energia da Eletronuclear 
não pode ir diretamente para o mercado. Está claro 
no art. 10 da lei. Ou ela vai através de Furnas ou se 
estipula uma política tarifária. 

No caso de Itaipu, a política tarifária dispos-
ta em lei é ratear por todos os distribuidores. Todo 
mundo do sistema interligado do Sul, do Sudeste e 
do Centro-Oeste tem uma cota-parte de Itaipu. 
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No caso da Eletronuclear, seria essa a política 
tarifária? É uma possibilidade ratear cotas-partes por 
todos os distribuidores ou devemos continuar através 
de Furnas, que repassa para quem compra dela? Por 
que não são todos os distribuidores? 

O certo é que inexistia, e nós colocamos formal-
mente.

O que houve a partir daí? Estou em maio de 2002. 
A partir daí, e ainda contextualizando mais um pouco, 
quais as conseqüências – que mostrarei a seguir – de 
a ANEEL continuar reconhecendo os valores de venda 
da energia da Eletronuclear? Como se fez em maio 
de 2000, não poderíamos ter feito em maio de 2003? 
Quais seriam as conseqüências? 

A despeito de termos sinalizados em maio do ano 
passado formalmente para o Ministério, subsidiando a 
necessária formulação de política, entendíamos que, 
se assim agíssemos novamente em maio de 2003, es-
taríamos caindo numa posição indesejável de disfun-
ção do papel de regulador, ou seja, fazendo a política 
tarifária. Estaríamos praticando somente com Furnas 
ou rateando com os demais? Enfim, que procedimen-
to adotar num momento em que ficou especial, num 
momento em que Furnas está liberando 25% da sua 
energia em 2003? Continuaríamos comprando inte-
gralmente da Eletronuclear e dando que tratamento, 
que impacto nessas tarifas? Qual o eventual impacto 
financeiro em Furnas ou na tarifa dos consumidores 
sem amparo? Não teríamos amparo numa política ta-
rifária específica que foi demandada em maio do ano 
passado. 

Mas o que foi feito? Na seqüência, a ANEEL 
subsidiou o Ministério de Minas e Energia sobre essa 
necessidade de política específica. Houve o subsídio? 
Sim. Em maio, como eu disse, a ANEEL formalizou, 
dado essa necessidade. No dia 27 de dezembro, saiu 
um decreto dispondo sobre vários itens do setor elé-
trico e sobre um específico na questão da Eletronu-
clear passando algumas competências para a ANEEL. 
Nosso entendimento é claro a esse respeito: ele de-
finiu competências, mas ainda é insuficiente. Ele não 
definiu diretrizes que entendemos relevantes. E mais: 
e as políticas tarifárias, indispensáveis para se ter o 
reajuste da Eletronuclear. Se a ANEEL assim o fizesse, 
à revelia de ter esse comando legal, estaria metendo 
os pés pelas mãos, estaria fazendo a política tarifária 
que não lhe compete.

Portanto, além de avisarmos em maio de 2002, 
ainda que houvesse o decreto de dezembro, vendo 
que ele era insuficiente, não esperamos, não fica-
mos passivos, porque maio de 2003 chegaria. O que 
fizemos? Logo na seqüência, em fevereiro de 2003, 
a ANEEL, de novo, formalizou, perante o novo Minis-

tério de Minas e Energia, uma nota técnica com seu 
posicionamento sobre a questão. A partir daí, vários 
importantes diálogos têm havido. 

Não é um tema simples. Nós mostraremos mais 
alguns detalhes a seguir. Houve várias discussões entre 
as equipes técnicas do Ministério de Minas e Energia 
e da ANEEL. É uma questão, no nosso entendimento, 
de formulação de política, mas cabe nosso subsídio 
a essa formulação. Assim fizemos. Temos participado 
conjuntamente, a Eletrobrás e a Eletronuclear, da bus-
ca de um equacionamento para a questão. 

Que diretrizes precisariam ser definidas no sentido 
de avançar para uma política de reajuste tarifário para 
a Eletronuclear? Para não ficar no genérico, buscamos 
dar alguns exemplos concretos. Que pontos carecem 
de definição para se avançar nessa questão? É preci-
so um mecanismo que compatibilize a atividade com 
tarifa regulada e aquelas que são de livre negociação 
entre os agentes. 

O que queremos dizer com isso? Eletronuclear 
com uma tarifa que é regulada na geração. Como se 
compatibiliza isso com outras que são de livre comer-
cialização? É na política tarifária. 

Poderá ser unicamente através de Furnas. E 
como tratar Furnas para que o impacto econômico-
financeiro não seja em cima de Furnas, já que esta 
começa a liberar 25% ao ano da sua energia? Ou a 
critério da política, a juízo do melhor para o País como 
política tarifária, seja definido um rateio, uma cota, para 
todos os consumidores. Aos moldes de Itaipu, seria 
uma cota-parte que cada um dos distribuidores estaria 
assumindo? É uma formulação. É uma possibilidade. 
Mas é uma política tarifária. 

Qual seria a regra de revisão tarifária? O decreto 
diz que a ANEEL procederá a uma regra de revisão. 
Vamos olhar para a Eletronuclear. Ela tem sua espe-
cificidade. Qual é a periodicidade importante? Quais 
seriam os índices que poderíamos usar? Seria IGPM? 
São itens de definição da política. E o critério específi-
co para a remuneração da geração nuclear? Geração 
nuclear é muito diferente de hidrelétrica ou de outra tér-
mica convencional. Qual será a taxa de remuneração? 
Será 5, 10, 15%? É definição de política. Não cabe ao 
regulador sair na frente definindo. E qual é a base de 
remuneração? Nessa base de remuneração, qual é o 
investimento a ser remunerado da Eletronuclear? Vai 
ser abatida desse investimento a compensação que já 
teve para o equivalente hidráulico? Que custos devem 
ser considerados ou não? 

Para especificar um pouco mais, olhem a cober-
tura de alguns custos que extrapolam a competência 
de uma agência reguladora do setor elétrico. Vai mui-
to além. 
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Por exemplo, o futuro custo de descomissiona-
mento das usinas nucleares pode ser requerido num 
dado momento. Deve-se prever o descomissionamen-
to, fazer uma caixa de concreto. Descomissioná-la. O 
dia que ela parar, o dia que se disser: não vai funcio-
nar mais. 

Isso tem um custo. O custo hoje estimado foi le-
vado ao conhecimento da ANEEL e é da ordem de 250 
milhões de reais. Esses 250 milhões – custo futuro de 
descomissionamento – devem ser remunerados pela 
tarifa de agora? Devemos colocá-los na tarifa de agora 
ou não? É uma decisão importante. 

E o tratamento dos resíduos nucleares, que é 
uma questão da maior relevância, mas não é da nossa 
competência? Nós não teríamos mesmo capacidade e 
competência. Isso envolve outras áreas: a área nucle-
ar, as áreas de política de governo também, para se 
definir uma política tarifária da Eletronuclear. Quanto 
ela tem que contemplar de custos referentes ao trata-
mento dos resíduos nucleares? 

Do mesmo modo, pesquisa e desenvolvimento, 
um item importantíssimo em todas as áreas, sem dú-
vida alguma, é importante na área nuclear. Quantos 
pesquisadores? Quanto em atividade de P&D deve 
ser considerado? Não será a agência reguladora do 
setor elétrico que saberá quantificar para o bem do 
País mesmo, para o bem do fazer certo, do fazer me-
lhor para a sociedade. 

Então, esses são alguns exemplos de definições 
de diretrizes importantes para que se tenha quantifi-
cado. 

É preciso ter um reposicionamento, fica insu-
portável, isso é indiscutível. Também achamos isso. 
E não é uma convicção de agora nesta importante 
Casa. Não. Em maio de 2002, quando decidimos ex-
cepcionalmente, formulamos uma posição por escrito. 
Foi em fevereiro de 2003, quando novamente, vendo 
o decreto de dezembro, entendemos ser insuficiente. 
Carece de diretrizes para tirar essas definições, colo-
car para o consumidor ou o contribuinte. A cobertura 
desses custos vai para o consumidor? Vai para a tarifa 
ou vai para o contribuinte, porque teria outras formas 
de assim fazê-lo? 

Portanto, cabe uma definição de política nessa 
direção. 

Mas é indiscutível que, ainda que estejam em mar-
cha essas discussões, as definições têm que ocorrer. 

As duas linhas de ação que se complementam 
estão em marcha. Estou falando de atividades que mar-
cham. Estão em ação sob a coordenação do Ministério 
de Minas e Energia, com a participação da ANEEL, da 
Eletrobrás e da Eletronuclear. 

Por quê? É uma visão no sentido de resolver 
um reajuste imediato e uma ação mais permanente 
de uma definição da política que envolve os itens a 
que me referi.

Então, trataremos assim. Estamos discutindo 
junto ao Ministério de Minas e Energia uma solução 
provisória e uma solução permanente. A provisória é 
para não sacrificar; não pôr em risco. Nos próximos 
dias, deveremos fazer um reajuste, o reconhecimento 
de uma nova tarifa para a Eletronuclear? Sim. Com 
que diretrizes? É isso que está sendo discutido. 

Por exemplo, dando o mesmo tratamento que 
dei a todos os outros geradores? É uma possibilida-
de simples sem maiores impactos. Dar essa solução 
provisória, concedendo o mesmo modo de reajuste 
que está nos contratos iniciais para todos os demais 
geradores, é uma forma possível. E a solução per-
manente é a definição da política tarifária da Eletro-
nuclear, as diretrizes que permitam considerar suas 
especificidades. 

Para não ficar no genérico de novo, que especi-
ficidades? Aquelas apontadas na prancha anterior: o 
custo de desmobilização futuro; o trato dos resíduos 
nucleares; a pesquisa e o desenvolvimento; o nível 
de cobertura na tarifa, ou eventualmente o nível de 
cobertura para o contribuinte. É questão de política. 

Entendemos que marcham bem as discussões 
com o Ministério, a Eletrobrás, a Eletronuclear e a 
ANEEL sobre essas duas questões. Estamos, diria 
assim, na iminência de ter um fechamento. Estamos 
em construção conjunta para que, muito rapidamente, 
acredito que em questão de dias, se tenha a defini-
ção dessa solução provisória e se reajuste a tarifa de 
pronto. E na seqüência, dar continuidade ao trabalho 
para definir a questão da política tarifária, rateando 
por todos uma cota-parte, ou não, enfim, dando o 
tratamento que se requer numa questão dessa im-
portância para a sociedade brasileira.

Coloco-me à disposição para o que for neces-
sário. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciar-

ra) - Agradecemos aos expositores os esclarecimen-
tos prestados. 

Encerradas as exposições, passo a palavra ao 
autor do requerimento, Deputado Luiz Sérgio.

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados, primeiro, quero agradecer a 
todos os convidados pela presença. 

Foi uma audiência marcada rapidamente. Pelo 
visto, estamos diagnosticando o problema sem apon-
tar como solucionar a questão. 
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Quero ressaltar que a questão nuclear desperta 
amor e ódio. Eu não tenho amor nem ódio. Acho que 
temos que ir pela racionalidade da questão. Primeiro, 
o mundo tem 441 usinas em funcionamento. No ano 
passado entraram em funcionamento mais 6 usinas 
e, atualmente, 14 usinas estão sendo construídas. No 
Tratado de Kyoto há um posicionamento para se incluir 
a questão nuclear. Foi excluída porque muitos acredi-
tavam que a área nuclear seria um dos caminhos para 
evitar o efeito estufa. Mostra claramente que, quando 
essa decisão foi tomada com relação às usinas nucle-
ares, tinha-se a visão de não se prender a uma única 
matriz energética. E ele foi acertada. Quando o Brasil 
entrou em crise com o racionamento, entrou naquele 
ano em operação a usina nuclear Angra II. Durante a 
crise, Angra I e Angra II chegaram a produzir 4,3% da 
produção nacional de energia; e no pique chegaram 
a representar praticamente 12% dos reservatórios do 
Sudeste e do Centro-Oeste, além de ali estar sendo 
produzido mais de 50% da energia que o Rio de Ja-
neiro consome. 

E o ONS determinou que as usinas nucleares 
precisavam continuar funcionando porque são de fun-
damental importância para manter em equilíbrio a 
energia na Região Sudeste. No entanto, temos uma 
situação incompreensível. Temos energia contratada 
sem ser gerada, sendo muito melhor remunerada do 
que aquela que está tendo um papel de suma impor-
tância no equilíbrio do sistema Sudeste do País. 

Ou seja, concordo com o relato de cada expositor. 
Cada um expõe suas razões, mas precisamos sair desta 
Comissão pelo menos com uma indicação do caminho 
para solucionar. Trata-se de uma usina nuclear, que, 
evidentemente, tem todo um planejamento que não 
pode ser interrompido. Esse planejamento fica hoje à 
mercê de ter uma solução para o fluxo de caixa. 

Portanto, é uma questão, no meu entender, de 
justiça. No País remunera-se termelétricas que sequer 
estão gerando energia. E temos aquelas que estão 
gerando energia, cumprindo um papel de suma im-
portância do ponto de vista do equilíbrio do sistema e 
contribuindo do ponto de vista da manutenção do for-
necimento de energia. Acho que é preciso sair daqui 
pelo menos um indicativo de solução. As exposições 
foram muito claras, mas não apontaram o caminho 
para a solução.

A minha preocupação é como vamos resolver o 
problema relacionado à tarifa de energia nuclear no 
Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 
- Vamos passar a palavra aos Deputados inscritos. 

Com a palavra o primeiro inscrito, Deputado Hé-
lio Esteves.

O SR. DEPUTADO HÉLIO ESTEVES - Gostaria 
de cumprimentar a Mesa e o autor do requerimento, 
Deputado Luiz Sérgio.

Quero agradecer a presença às pessoas ilustres 
interessadas na solução do problema da tarifa de Angra 
I e Angra II. Temos aqui o Presidente da Eletronucle-
ar, Dr. Zieli Dutra; o Presidente da Eletrobrás, Dr. Luiz 
Pinguelli; e o Dr. José Mário Abdo, Diretor da ANEEL, 
com o qual tive a felicidade de caminhar junto no setor 
elétrico. Hoje, mais uma vez, estamos nos encontrando 
para tratar de assuntos importantes para o setor. 

Acredito que tem que ser encontrada uma solução 
para a tarifa de energia da Eletronuclear. Foi aponta-
do um indicativo, que seria a solução provisória para 
a tarifa até que sejam abordados todos os elementos 
necessários para dirimir as dúvidas, como a questão do 
descomissionamento, do valor que se terá para fazer 
a manutenção dessa usina, que é muito importante. 
Ele é da ordem de 100 milhões de dólares, como foi 
dito aqui pelo Presidente da Eletrobrás.

Conversava com o Dr. Zieli Dutra e ele mostra-
va sua aflição com a questão da tarifa. O prejuízo vai 
se acumulando. Então, temos que sair daqui com um 
indicativo de solução, nem que seja provisoriamente. 
Posteriormente, vamos buscar a tarifa razoável.

Acredito que, assim como foi adotado para o caso 
de Itaipu, dentro da política específica, a melhor saída 
é o rateio de tarifa entre vários compradores de ener-
gia. Verificamos que Furnas não pode arcar sozinha 
com esse custo. A melhor saída, portanto, na minha 
opinião, seria o rateio. Agora, precisamos aprofundar 
mais essa discussão. 

Aqui fica minha pergunta, pois até agora não foi 
esclarecido: A quem compete decidir sobre a tarifa? 
Temos que encontrar essa solução. É uma das nossas 
preocupações. 

Indicaríamos como solução provisória a questão 
do tratamento provisório da tarifa. Que sejam aprofun-
dadas as discussões para que se encontre a melhor 
solução para a tarifa ideal e as responsabilidades de 
cada uma das partes, tanto da ANEEL como princi-
palmente da Eletronuclear. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 

- Concedo a palavra ao Deputado Marcello Siqueira.
O SR. DEPUTADO MARCELLO SIQUEIRA - Sr. 

Presidente, senhoras e senhores convidados, Prof. Luiz 
Pinguelli Rosa, da Eletrobrás; Dr. Zieli Dutra Thomé 
Filho, da Eletronuclear; Dr. José Mário Miranda Abdo, 
da ANEEL, o assunto tarifa, que é o motivo de convo-
cação desta reunião, é importantíssimo, mas queria 
abordar um outro ponto. É algo que aconteceu – e já 
estou formado em engenharia há 40 anos – com as 
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estradas e o saneamento no Brasil. Com aquela história 
do consenso de Washington de tirar o Estado de todas as 
ações, acabaram, no Brasil com o DNER – Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem. Com isso, acabaram 
com o IPR – Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Nossas 
estradas estão em pandareco e o corpo técnico, a inte-
ligência brasileira, que existia, e muito grande, na área 
rodoviária e ferroviária, acabou. Acabaram com o DNOS 
– Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Do 
meu lado está um Deputado da cidade de Duque de Ca-
xias. O departamento é que fez todo o saneamento da 
Baixada Fluminense. Não fosse o DNOS, não existiria 
hoje Nova Iguaçu nem Duque de Caxias. 

Cito isso porque vejo o perigo de se acabar com 
a Eletronuclear e o Brasil perder a inteligência que tem, 
os técnicos na geração de energia elétrica, de se acabar 
com a Nuclen, com a Nuclep, com o INB, com a Eletro-
nuclear, e o Brasil ficar atrasado em relação ao mundo 
na geração de energia de origem nuclear.

Portanto, faço um alerta, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, senhoras e senhores convidados. A parte 
tarifária é um problema técnico. Isso tem solução. De 
preferência que a solução não seja dada pelo Ministério 
da Fazenda. Se ficar na mão de técnicos atrás de um 
computador verificando gráficos, curvas e dados, não 
haverá reajuste na tarifa da Eletronuclear. 

Essa é uma decisão política. O Governo tem que dar 
esse reajuste. Temos que arrumar uma forma de manter 
Angra I e Angra II funcionando e de começar a construir 
Angra III para que o Brasil não fique atrasado, para que 
não fique fora do mundo tecnicamente desenvolvido. 

Esse é o alerta que queria fazer. 
Temos que defender a Eletronuclear. Temos que 

defender a engenharia nuclear brasileira, os técnicos, os 
engenheiros, aquelas pessoas ligadas a essa importante 
área. A decisão é política, e esta Casa tem por obrigação 
participar ativamente desse assunto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 

- Concedo a palavra ao Deputado Mauro Passos.
O SR. DEPUTADO MAURO PASSOS - Sr. Presi-

dente, Sras. e Srs. Deputados, autoridades convidadas, 
minha diferença em relação ao Deputado Marcello Siquei-
ra é apenas de 7 anos de formado. No resto, estamos 
pensando exatamente a mesma coisa.

Acho que a infra-estrutura no País como um todo 
foi atacada de uma forma irresponsável, leviana. Hoje, 
ficamos perplexos quando vêm essas audiências pú-
blicas sobre AES, Enron, dinheiro para El Paso , usina 
recebendo sem gerar, empresa belga recebendo pelo 
carvão que consome 250 milhões de reais, como é o 
caso da Tracktebel, que comprou as usinas térmicas 
da Eletrosul. 

Aí citaria a expressão irresponsabilidade usada 
pelo Prof. Pinguelli. Acho que a irresponsabilidade foi 
tamanha e estamos vendo que a situação se agrava a 
cada momento. Se antes era uma situação de reserva-
tório, de São Pedro, de falta d’água, que nos levou ao 
apagão, hoje, convivemos com situações de balanços 
financeiros de empresas. Cada uma se agarra na outra. 
Não se entende mais nada. As tarifas sobem sistemati-
camente acima da inflação, as empresas reduzem sis-
tematicamente seus custos demitindo trabalhadores, e 
essa conta não fecha. Confesso: trabalho há 31 anos 
no setor elétrico e não consigo entender como num 
ano uma empresa anuncia um lucro de 700 milhões de 
reais e no outro um prejuízo de 500 milhões de reais. 
O mercado está assegurado, as tarifas estão sendo 
corrigidas, os empregados estão sendo demitidos. Não 
consigo entender para onde estamos caminhando. 

Acho que o que cabe hoje na situação da Ele-
tronuclear, que é o tema desta audiência pública, é 
um tratamento, no mínimo, isonômico em relação ao 
que está sendo dado às outras térmicas, que nem são 
nossas. O combustível da Tracktebel é pago por toda a 
sociedade brasileira, e é uma conta expressiva. 

Portanto, pelo menos na questão do combustí-
vel, temos que dar um tratamento isonômico no caso 
das usinas nucleares para que fique aliviado o custo 
de operação. 

Estamos sendo benevolentes com os de fora e 
rigorosos com os nossos. Não entendo que lógica é 
essa. 

Hoje, passamos uma situação de dificuldade 
de uma empresa pública que trabalha numa situação 
de segurança nacional. Ele tem todo um tratamento 
desde a sua construção, passa por uma operação de 
cuidados, como foi bem exposto pelo Presidente da 
Eletrobrás. No entanto, identificamos que essa em-
presa está indo para o buraco – os números estão aí 
– e não se tem um tratamento diferenciado como se 
procura constantemente dar para os outros. 

Portanto, Sr. Presidente, esse é um assunto que 
devemos acompanhar com muita responsabilidade. 
Acho que, da parte da Comissão de Minas e Energia, 
não temos nos omitido em relação a isso. Inclusive es-
tamos chamando a AES para saber o que levou essa 
empresa a sequer cumprir com suas obrigações junto 
a um banco público. 

Vejo que deveríamos fazer um encaminhamen-
to dessa questão ao Governo Federal. Penso que o 
Governo Federal, do qual faço parte, não pode se 
descolar dessa situação. A princípio, parece que a 
questão do setor elétrico deixa de ser uma priorida-
de do Governo. Começo a perceber por que nesses 
5, 6 meses todas as notícias que nos chegam são de 
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preocupação. E o argumento de que temos 2, 3 mil 
megawatts sobrando a mim não convence. São me-
gawatts que estão sobrando em função da recessão 
por que passa o País. Se retomarmos uma política de 
desenvolvimento baixando juros, criando empregos, 
desenvolvendo nosso mercado interno, esses 2 a 3 
mil megawatts que hoje sobram desaparecerão em 1 
ano. E se quisermos agregar nova potência ao siste-
ma, é coisa de uma política voltada para 3, 4, 5 anos, 
é de médio e longo prazos. 

Portanto, não sou daqueles que se sentem con-
fortáveis porque temos hoje uma sobra de energia de 
2 a 3 mil megawatt. Isso sumirá se o Brasil retomar seu 
ritmo de crescimento, que é o que todos esperamos. 

Vejo que essa situação é grave. É uma situação 
diferente daquela vivenciada no Governo passado. 

Portanto, essa é minha intervenção. 
A rigor, a pergunta que faria é sobre a condição 

hoje existente, legal ou política, para dar à questão dos 
combustíveis, que representam custo razoável numa 
usina nuclear, o mesmo tratamento que se está dando, 
por exemplo, às usinas térmicas a carvão, cuja des-
pesa é de 250 milhões por ano, o que já aliviaria em 
parte a situação da Eletronuclear. Quanto à questão 
tarifária, o próprio Presidente da ANEEL já sinalizou 
que está em andamento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 
- O Deputado Hélio Esteves deixou no ar uma pergun-
ta: “A quem compete a fixação da tarifa?” Pergunto se 
algum dos nossos expositores gostaria de se mani-
festar a respeito da pergunta ou se o Deputado Hélio 
gostaria de dirigi-la a um orador específico.

O SR. DEPUTADO HÉLIO ESTEVES - Eu gosta-
ria de deixar a pergunta a 2 expositores, o Presidente 
da Eletronuclear e o Diretor-Geral da ANEEL, Dr. José 
Mário Miranda Abdo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 
- Concedo a palavra ao Presidente da Eletronuclear.

O SR. ZIELI DUTRA THOMÉ FILHO - Senho-
res, o que estamos observando é que nessa transição 
governamental, de mudança de definição de compe-
tência das agências, dos Ministérios, etc., o fato de a 
ANEEL não ter podido declarar-se competente para 
definir a nova tarifa gerou um vácuo de poder, porque 
essa competência não ficou com ninguém. Houve um 
vácuo decisório. Se não é a ANEEL, quem será? 

Não estou discutindo se deve ser ou não, porque 
entendi as razões do Dr. Abdo, mas gostaria de saber 
com quem devo falar, em que porta devo bater, a quem 
imploro, a quem solicito. Quem está perdendo, quem 
tem prejuízos freqüentes é a empresa. Só o fato de 
eu estar conversando com os senhores aqui está me 
causando mais prejuízo. (Risos.) Quem está perden-

do é a empresa. Quando chega domingo à noite, eu 
digo: “Meu Deus, mais 2 dias de prejuízo, mais 48 ho-
ras versus o valor do prejuízo versus megawatt/hora”. 
Não acredito que eu só sirva para gerar prejuízo. Não 
é possível, gente! Ajudem-me!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 
- O Dr. Zieli também não pôde responder. Quem sabe 
o Dr. José Mário Abdo.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Eu diria 
que a definição da política tarifária não é competên-
cia da Agência. Isso é indiscutível. A ANEEL define as 
tarifas – é assim de acordo com a lei que a criou – a 
partir das políticas tarifárias definidas, refletidas nos 
contratos de concessão assinados. 

Como esse não é o caso da Eletronuclear, ou 
seja, ela não está nessa condição para que a ANEEL 
possa imediatamente aplicar a tarifa, por aquilo que 
foi apontado com a devida posição de antecipação 
aos organismos competentes, eu diria que, tentando 
responder claramente ao Deputado Hélio Esteves, a 
competência, neste momento, passa por definição de 
diretrizes e de política, porque se vai fazer quota-par-
te – aliás, a possibilidade que V.Exa. considerou, sem 
prejuízo de maior aprofundamento. Mas quota-parte 
para todas as distribuidoras ou não? Isso só para um 
exemplo. Como cobrir aqueles custos de desmobiliza-
ção futura das instalações nucleares? Isso é política e 
diretrizes. E a ANEEL estará pronta, a partir daquela 
proposição, daquele indicativo.

E neste momento, Deputado Luiz Sérgio, se o 
Presidente me permitir, eu caminharia também na di-
reção de mencionar que há um esforço importante da 
ANEEL e do Ministério de Minas e Energia, que tem 
puxado a participação da Eletrobrás e da Eletronuclear, 
para ter um indicativo de solução, como V.Exa. requer 
e entendo ser indispensável.

Nesse sentido, concretamente, precisamos de 
uma solução de curto prazo e de uma solução per-
manente. A de curto prazo e temporária é a ANEEL 
poder ter a diretriz para aplicar o reajuste tarifário. E 
temos condições de fazê-lo na mesma semana, no 
dia seguinte. Por exemplo, para ser mais claro, se a 
diretriz for convergente e estiver caminhando bem o 
entendimento com o Ministério de Minas e Energia de 
fazer uma solução provisória para depois fazer uma 
solução permanente, que envolva políticas, podere-
mos dar o mesmo tratamento dos contratos iniciais 
de geração existentes. 

Assim, de pronto, estaríamos em condições de 
colocar isso em prática, não fazendo, portanto, nenhum 
tratamento diferente, na mesma linha do raciocínio do 
Deputado Mauro Passos.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciar-
ra) - O Dr. Pinguelli Rosa gostaria de se manifes-
tar?

O SR. LUIZ PINGUELLI ROSA - Converge bas-
tante com o comentário que posso fazer a observação 
final do Sr. Abdo, Diretor-Geral da ANEEL.

Temos 2 casos. O primeiro é uma desordem 
institucional herdada da política neoliberal para o 
setor elétrico, que foi desastrosa. A Ministra Dilma 
Rousseff está buscando resolver, liderando a elabo-
ração de novo modelo, cujo texto final já se encontra 
em discussão no âmbito do Governo.

O segundo é a emergência. Poderíamos pleitear 
que a reposição do total desvalorizado do ano pas-
sado fosse imediatamente realizada. Como mostrei 
nos dados, e depois também o Presidente da Eletro-
nuclear, não ficaremos ainda no equilíbrio com esse 
reajuste. Simplesmente recuperamos uma posição 
do ano passado, que já era deficitária.

Estamos aqui apenas pedindo para não tornar 
o déficit maior, recompondo o valor do ano passado. 
Talvez essa fosse a solução provisória a que o Dire-
tor-Geral da ANEEL se refere. E deveríamos buscar 
essa solução imediata nos próximos dias, como foi 
aventado, enquanto a nova política tarifária para o 
setor nuclear, mais complexa, fosse elaborada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciar-
ra) - Se a decisão é política, ela deve ser do Ministério 
de Minas e Energia, que é quem define a política do 
setor. E maio era a data máxima para realizar esse 
reajuste. O posicionamento político, mesmo provisó-
rio, deve partir do Ministério de Minas Energia.

Na seqüência, o último inscrito, se não houver 
mais ninguém que queira manifestar-se, é o Depu-
tado Dr. Heleno. Depois, falará o Dr. João Pizzolatti, 
autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO DR. HELENO - Sr. Presiden-
te, não vou fazer pergunta. Vou torcer, embora não 
seja jogo do Flamengo contra o Vasco, porque neste 
Brasil, ao qual pertenço, vejo que querem arquivar, 
retirar do jogo as coisas que dão certo.

A princípio, vou logo dizer: luto e lutarei por 
Angra III definitivamente. Temos resultados de nú-
meros, e os números não mentem. Pode faltar água 
onde quiser, mas teremos energia nuclear da Ele-
tronuclear. Isso favorece o Rio de Janeiro em 52% e 
o Espírito Santo em 47%. Significa que está dando 
certo, só não está sendo reconhecido. 

Os Governos passados tentaram acertar. Vamos 
passar a borracha nos erros. Vamos tentar fazer um 
Brasil certo e pujante. Vamos aceitar essa máquina 
e colocá-la para funcionar.

Temos o privilégio de pagar energia sem usar. 
Temos os fornecedores independentes, emergenciais, 
que recebem 2 bilhões e 600 aproximadamente, sem 
usar. Não usamos, mas pagamos – pago, mas dou uma 
bronca todo mês. Angra II está dando certo e precisa 
de manutenção. A base do megawatt é de 100 reais. 
Se fizessem essa comparação odiosa com outras, 
iríamos notar que naquela lista há preços de 484 por 
hora, e estamos pagando. Eu estava com um pouco 
de raiva do Pinguelli na última reunião e dei-lhe uma 
resposta franca. Eu disse: “Quero um Brasil autêntico”. 
E ele mudou. Agora estou com pena dele. E estou com 
pena do Presidente da Eletronuclear.

Comandar isso aí! Temos que pedir ao Lula: “Lula, 
desperta”. Hoje, fiz uma denúncia. Agora só estou fa-
zendo denúncia, mas denúncia gostosa, o denuncia-
do até gosta. Denúncia para mostrar o Brasil novo. Na 
outra posição, nós podemos denunciar gostosamen-
te, com ânimo, para o sujeito ressuscitar. Então, hoje 
denunciei o INCA, cujo presidente nomeado elogiei 2 
meses atrás. O INCA, a maior referência de hospital 
de câncer do mundo, tem pesquisa, tem cientista e tem 
tratamento. Para preparar o melhor médico do Brasil 
não há faculdade, é o INCA que o prepara. No entanto, 
no INCA está faltando remédio.

Mudaram aquele pessoal que fazia curso, que 
ama o INCA como família, como pai, como cobertu-
ra, para colocar outras pessoas politicamente. Estou 
alertando o Presidente, porque o meu dever é ajudar 
o Lula, é ajudar os diretores e os dirigentes. 

Essa de 100 reais e ninguém conceder, nós não 
levantarmos nossa voz, a imprensa não falar... Pelo 
amor de Deus, gente! Vamos despertar, vamos de-
monstrar, vamos logo, imediatamente, porque haverá 
um ritmo de crescimento. Os meus colegas estão aqui 
torcendo, e estou torcendo também. Este Brasil tem que 
ser vários brasis. Este Brasil tem que estar em todos 
os lugares, na ponta da onda, do futebol até a porrinha. 
Tem que ser campeão em tudo. E vai ser.

E neste caso em questão é que precisamos, mas 
precisamos mesmo. Quando eu vejo a molecagem, a 
sacanagem, aí é que eu vou em cima, para fiscalizar. 
Num caso desses, temos que ajudar Luiz Sérgio, a 
cidade dele, porque ele tem orgulho de Angra. Temos 
que ajudar aquela população, os funcionários. Visi-
tei Angra e saí de lá inebriado, saí feliz, porque eles 
têm a felicidade de dizer: “Eu trabalho numa empresa 
onde construímos energia e vendemos a energia que 
construímos”. É um Brasil melhor. Aquele amor só vi 
no Japão; aqui, não vi, não.

Por isso, quero dizer que estou com vocês, lutarei 
com vocês na Comissão, tenham certeza. O Luiz Sérgio 
sabe disso. Precisamos avisar Lula, o Presidente da 
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República. Precisamos avisar os Ministros sobre isso, 
para que eles, de fato, saiam de onde estão, enfrentem 
o problema e dêem uma solução. 

Vocês não podem ficar com o pires na mão, de jei-
to nenhum, pedindo pouca coisa para oferecer tanto.

Por isso, estou satisfeito com a demonstração.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 

- Antes do Deputado Pizzolatti, vai falar o Deputado 
Luiz Sérgio.

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, com toda essa exposição, 
continuamos ainda, na realidade, diante de um impas-
se. Gostaria de sugerir que o Deputado Mauro Passos 
e o Deputado Marcello Siqueira redijam uma nota ou 
uma resolução para ser votada na Comissão de Minas 
e Energia amanhã e encaminhada ao Ministério de 
Minas e Energia. Seria a manifestação da Comissão 
em favor da busca de uma solução a médio ou longo 
prazo. O que não pode é a Comissão ficar diante de 
um fato concreto grave, debater e não ter como en-
contrar um caminho.

Não sei que tipo de resolução caberia segundo o 
Regimento. Mas que seja redigido um expediente para 
ser enviado ao Ministério com a finalidade de cobrar 
uma solução para esse problema.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciar-
ra) - Um requerimento de informação, se for o caso, 
teria que ser apreciado amanhã, incluído extrapauta. 
Já temos a pauta pronta. Pode ser feito amanhã, per-
feitamente, um requerimento de informação.

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - Não há ne-
nhuma outra solução que não seja o requerimento de 
informação?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciar-
ra) - Nós vamos estudar e, amanhã, poderemos até 
incluir extrapauta. 

Com a palavra o Deputado João Pizzolatti.
O SR. DEPUTADO JOÃO PIZZOLATTI - Sr. Pre-

sidente, quero registrar o prazer e a honra desta Comis-
são em receber o Dr. Mário Abdo, o Dr. Luiz Pinguelli e 
o Dr. Zieli Dutra, que vieram debater conosco assunto 
tão importante e de necessária solução.

Não entendo por que temos de sempre transferir 
a conta para a viúva, ou seja, a população brasileira. 
Sou de uma região de minério, pagamos mais caro pela 
energia elétrica e pela energia térmica do carvão. Não 
entendo por que essa dificuldade de dar tratamento 
semelhante à energia nuclear. Você dá um tratamento 
para a iniciativa privada e não dá esse tratamento para 
órgãos públicos e empresas públicas.

O que precisamos neste momento é buscar um 
encaminhamento. Eu entendo que não podemos sair 
desta reunião sem um encaminhamento. Ou a ANEEL 

e o Governo, por meio da Eletrobrás, viabilizam a pos-
sibilidade de um entendimento para buscar uma solu-
ção imediata ou haverá necessidade de convocarmos o 
Presidente do Conselho Nacional de Política Energética, 
que poderá definir. Pelo que estamos sentindo, tanto a 
ANEEL quanto a Eletrobrás estão se sentindo inaptos 
para buscar uma solução definitiva para o setor. 

Quero até perguntar aos senhores se a solução 
é do Conselho Nacional de Política Energética. Se for 
necessário, buscaremos os caminhos necessários.

Para iniciarmos o encaminhamento de uma solu-
ção, gostaria de ouvir, rapidamente, o Dr. Pinguelli e o Dr. 
Abdo. Quero saber se eles entendem que é necessário 
buscarmos o Conselho Nacional de Política Energéti-
ca ou se vislumbram a possibilidade de, a partir deste 
momento, buscar um entendimento entre o Governo e 
a agência reguladora.

Sr. Presidente, não vejo com bons olhos solicitação 
de informação. Isso não nos interessa. Mesmo que as 
ações não sejam amparadas pelo regulamento, temos 
condições de fazer ações não só de regulamento, mas 
de gestão política junto ao Governo, para que possamos 
encontrar mecanismos que tragam uma solução. Quem 
sabe possamos permitir que o Dr. Zieli Dutra Thomé Fi-
lho volte a dormir pelo menos sábado e domingo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciar-
ra) - Deputado João Pizzolatti, em termos regimentais, 
temos outra figura, a indicação, mas que também não 
resolve aquilo que se está discutindo aqui. Uma ação 
efetiva seria a realização de audiência pública, para 
que se explique isso na Comissão. Aí poderemos co-
brar pessoalmente uma postura de quem faz a política 
energética no Brasil.

O SR. DEPUTADO JOÃO PIZZOLATTI - Sr. Pre-
sidente, quero trazer essa preocupação da conta, prin-
cipalmente do poder público. Há uma discussão na 
ANEEL sobre o fator de perda relativo a um acordo que 
aconteceu entre os geradores e os distribuidores. 

Os geradores têm 80% de energia. São empresas 
públicas. Adota-se um índice de perda. A discussão era 
o ponto de entrega da energia, no centro de gravidade 
ou no ponto final da linha básica de transmissão. Ou 
seja, se for ratificado esse entendimento, mais uma vez 
o poder público paga. Acho que isso tem que ser dis-
tribuído entre todas as partes que compõem a cadeia 
energética brasileira.

Gostaria de saber se há possibilidade de enten-
dimento entre a ANEEL e a Eletrobrás ou se é neces-
sário buscar o Conselho Nacional de Política Energéti-
ca, que está vinculado ao gabinete da Presidência da 
República. Ou há outro caminho que os senhores nos 
possam sinalizar? 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 
- Para responder objetivamente às perguntas feitas, con-
cederei a palavra ao Dr. Luiz Pinguelli Rosa e, depois, ao 
Dr. José Mário Miranda Abdo.

O SR. LUIZ PINGUELLI ROSA - Foi cogitado o 
CNPE. Creio que o Abdo poderá melhor do que eu ir 
adiante nesse ponto. Trata-se de uma cogitação atual de 
que uma resolução do CNPE permitisse, pelo menos, re-
solver a questão imediata, a saber, o reajuste. Isso ainda 
está em cogitação, não se encontrou a fórmula exata. 

Fazer Angra III é um problema que surgiu aqui de-
rivado da discussão de Angra II. Chamo a atenção dos 
senhores para a completa inviabilidade financeira disso 
do momento. Não temos recursos próprios suficientes. 
A hipótese seria uma captação, um financiamento que a 
Eletronuclear teria de tomar. A partir daí há 2 lados que 
complicam. Um deles é que o setor elétrico ainda está 
dentro do Plano Nacional de Desestatização, o que dá 
enorme desvantagem para qualquer operação financeira, 
mesmo junto ao BNDES. O segundo problema é o seguin-
te: como pode uma empresa com a situação financeira 
da Eletronuclear, aqui descrita, conseguir algum finan-
ciamento? Uma vez que a energia nuclear está dando 
prejuízo, quem financiará isso? Portanto, Angra III é in-
viável financeiramente. É preciso resolver o problema de 
Angra I e de Angra II para depois pensarmos em Angra 
III, que está fora de propósito para este ano.

A irresponsabilidade que mencionei, deixo claro, 
seria minha e do Zieli. Até disse para o Abdo que vivo 
preocupado porque o Zieli vai praticamente todos os 
dias a minha sala na Eletrobrás para reclamar da sua 
situação. Então, a irresponsabilidade seria nossa se não 
colocássemos, com toda a clareza, que energia nuclear 
precisa ser custeada. E isso depende de resolver esse 
problema. 

Como mostrei naquela tabela, não é nenhum preço 
absurdo que se solicita para os reatores nucleares gera-
rem energia. Eles geram obrigados pelo ONS. Não é o 
caso de algumas termelétricas que estão desligadas e 
recebem por força de contrato. 

Finalmente tenho que defender o Governo na me-
dida em que há um esforço enorme de elaboração de 
um novo modelo para o setor elétrico, que busca enca-
minhar o problema e dar reordenamento institucional, 
inclusive quanto a aspectos financeiros mencionados 
nesta reunião pelo Deputado Passos. Não temos condi-
ção, no momento, sequer de fazer a expansão indispen-
sável para garantir o futuro. O crescimento econômico do 
País vai exigir energia elétrica, e o excedente vai esvair-
se rapidamente. Mas não temos condição de fazer isso 
dentro do quadro atual. Portanto, esse novo modelo é 
uma esperança de que se poderá desfazer esse nó 
que nos ata a todos.

O SR. DEPUTADO JOÃO PIZZOLATTI - Dr. Pin-
guelli, eu gostaria que V.Sa. me respondesse o que é 
possível fazer para resolver imediatamente essa ação. 
Quem está apto para tomar essa decisão?

O SR. LUIZ PINGUELLI ROSA - Comecei partindo 
da interpretação de que a ANEEL poderia. Depois de vá-
rias andanças, até mesmo com o Ministério, verifiquei que 
há uma confusão legal-institucional que caiu no terreno 
jurídico. É um terreno, todos sabemos, de contraditórios 
não muito aptos a soluções rápidas. Ou seja, caso qual-
quer um de nós queira resolver algum problema da nossa 
vida rapidamente, não devemos procurar um advogado, 
porque a rapidez não é da natureza do processamen-
to jurídico. Tenho verificado que a cada dia se complica 
mais. Ontem, eu viria a Brasília certo de ouvir a solução 
desse problema. Porém, de ontem para hoje, complicou 
um pouco mais e a solução não pôde sair. 

Enfim, esse imbróglio exige vontade política que 
juntará, creio eu, ANEEL e Ministério no mesmo nível, 
para se entenderem. Ou o Ministério da Fazenda agora. 
Segundo fui informado, o Ministério de Minas e Energia 
foi chamado ao problema. 

O Mário pode falar melhor a respeito disso. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciar-

ra) - Com a palavra o Dr. José Mário Miranda Abdo. Em 
seguida, o Dr. Zieli Dutra Thomé Filho, que solicitou a 
palavra. 

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Deputado 
João Pizzolatti, conforme mencionamos, há 2 formas 
de encaminhamento que se complementam: uma é de 
curto prazo – tudo que foi demonstrado aqui indica que 
não se pode esperar – e a outra é complementar, mais 
permanente. 

A saber, a de curto prazo são as diretrizes para 
que se reajuste no mais curto espaço possível, questão 
de dias. Tendo a diretriz de como reajustar no curto pra-
zo, a ANEEL estará pronta para processá-la. Isso está 
sob a coordenação e a liderança do Ministério de Minas 
e Energia. A segunda medida, que complementa essa, 
é a solução estruturada de definição da política tarifária 
para o segmento nuclear. Como serão cobertos os custos 
de desmobilização futura da usina nuclear? Como serão 
tratados os rejeitos nucleares? Isso será coberto pela ta-
rifa, portanto pelo consumidor, pelo contribuinte? É uma 
questão de política cujo entendimento também está em 
marcha no Ministério de Minas e Energia. 

Então, lideradas pelo Ministério, avançam 2 frentes. 
Há a perspectiva de ser definida a primeira, o reajuste 
de curto prazo, com base em diretrizes emanadas para 
a ANEEL. A outra demorará mais tempo, mas chegará, 
sem dúvida – é a necessidade – antes do reajuste do 
ano seguinte. Aí, sim, teríamos a formulação de uma 
política tarifária para energia nuclear. 
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Será dado o mesmo tratamento, porque a lei ex-
cepcionou para a questão tarifária a Itaipu e a nuclear. 
As demais usinas serão liberadas para o mercado. A 
taxa é de 25% ao ano a partir de 2003. A Itaipu e a nu-
clear terão políticas específicas, não vão diretamente 
para o mercado. Itaipu já possui sua lei, segundo a qual 
é rateada uma quota-parte para cada distribuidora. E 
no caso da Eletronuclear, será assim ou será somente 
através de Furnas? Será Furnas que comprará e re-
passará ou será rateado por todos os distribuidores? 
Hoje, na Eletronuclear, a tarifa próxima de 65 reais por 
megawatt/hora é quase 20% maior do que a tarifa mé-
dia de geração dos contratos iniciais. Furnas tem sua 
energia a 25% ao ano, liderada para comercializar no 
mercado. Ela carregará a Eletronuclear com essa tari-
fa, que, sendo reajustada agora, ficará ainda superior. 
Se isso se faz necessário, e tudo indica que se faz, 
será reajustado de pronto com as diretrizes emanadas 
para a ANEEL para a solução de curto prazo. Paralela-
mente se discute outra questão: será somente dentro 
de Furnas a aquisição de energia para repassar aos 
consumidores ou será a quota-parte a ser rateada por 
todos os distribuidores nos moldes de Itaipu? 

Entendo que tudo está sob a liderança do Minis-
tério de Minas e Energia, com participação da ANEEL, 
da Eletrobrás, da Eletronuclear e com perspectivas de 
definições, imagino, muito breves. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 
- Com a palavra o Dr. Zieli Dutra Thomé Filho.

O SR. ZIELI DUTRA THOMÉ FILHO - Senhores, 
quem assistiu a todo esse debate pode ter a impressão 
de que temos uma empresa que apenas dá prejuízos 
e está sempre carente, pedindo mais dinheiro. 

Lembro aos senhores que usinas nucleares dão 
lucro em todos os países. Somente aqui não temos 
conseguido chegar a um acordo quanto à tarifa. 

É importante salientar, uma vez estabelecida 
a tarifa correta, que não ficaremos dia a dia pedindo 
correções. Marcharemos para frente. Temos um pro-
grama de rejuvenescimento das centrais nucleares. 
Daqui a pouco, Angra II estará completamente paga. 
Nós teremos redução de investimentos. Quando falo 
nós, refiro-me também à Eletrobrás, porque não temos 
conseguido caminhar sozinhos por enquanto. Estamos 
pagando todos os investimentos das centrais, coisas 
que muitas outras centrais não precisaram pagar por-
que foram beneficiadas no passado.

Nós, do setor Eletrobrás, pagamos a energia 
que geramos. Só queremos uma tarifa justa. Por quê? 
Porque no início, quando foram definidas as primeiras 
tarifas para o setor nuclear, não foram incluídos inves-
timentos, mas tínhamos investimentos a pagar.

Vejam que contradição. Começamos necessaria-
mente deficitários. Queremos corrigir isso de uma vez 
por todas, é nossa obrigação alertar a sociedade de 
que não podemos perder muito tempo discutindo a le-
gislação. Cada dia que se gasta discutindo-a, perdemos 
dinheiro. Se por um lado temos de proteger o usuário, 
por outro temos de proteger o contribuinte. 

Com Angra II a 100% de potência e oferecendo 
praticamente de graça ao mercado 400 megawatts de 
potência excedente com a atual tarifa está difícil.

Para concluir minha fala, convido os Srs. Depu-
tados da Comissão de Minas e Energia a que nos vi-
sitem – prometo que não será uma visita de convenci-
mento –, para verem o que está sendo feito, com que 
qualidade estamos trabalhando e o nível de segurança 
que temos nessas usinas.

Proponho que essa visita se realize ainda este 
mês, não na próxima sexta-feira, porque será enfor-
cada devido ao feriado, mas na seguinte, dia 26 ou 
27. Pensem, por favor. Estabeleceremos contato com 
os senhores. Teremos o máximo prazer de recebê-los 
lá. Se não puderem todos de uma só vez, faremos a 
primeira rodada no dia 26 e a segunda em ocasião 
oportuna.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 

- A princípio, a visita está programada para os dias 26 
e 27 deste mês. Depois avisaremos aos gabinetes.

Com a palavra o Deputado Eduardo Gomes.
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Sr. 

Presidente, parabenizo o Deputado Luiz Sérgio e o 
Deputado Gervásio pelo requerimento. 

Dr. Pinguelli, quanto à questão da Eletronuclear, 
esta Comissão consegue trabalhar com perspectiva de 
começo, meio e fim, mesmo que a proposição seja por 
reajuste de tarifa, que a discussão seja sobre a viabi-
lidade de investimento. Este é um ponto que tenho de 
ressaltar na Comissão.

Cumprimento o Dr. Zieli e o Dr. José Mário Abdo, 
Diretor-Geral da ANEEL. O que temos sofrido nesta Co-
missão com outras áreas do setor tem sido complicado. 
Nas 2 oportunidades que tive de ouvir o Dr. Pinguelli, 
constatei que o debate está sendo concreto, objetivo 
e dá a esta Comissão o tamanho que ela deve ter. Há 
na Comissão e em algumas lideranças da Casa sus-
peita de sabotagem do papel não só da ANEEL, mas 
também de outras agências reguladoras. Atitudes do 
Governo Federal, desde a posse do Presidente Lula, 
levam esta Casa a imaginar que o setor está sendo 
vítima de contingenciamento de recursos e de outras 
medidas que preocupam não só esta Comissão, mas 
as Comissões afins.
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Sr. Presidente, a imprensa tem divulgado ampla-
mente um novo plano de desenvolvimento para o se-
tor, o qual eu chamo de choque zero, porque não há 
informação. A Ministra Dilma Rousseff esteve conosco 
algumas vezes e se comprometeu a conversar com a 
Comissão acerca desses procedimentos, o que até 
hoje não ocorreu. 

Vamos debater o papel das agências? Vamos. Va-
mos aperfeiçoá-lo? Vamos. Mas vamos também denun-
ciar, vigiar esse relacionamento e o papel que as agên-
cias têm de cumprir. Estamos aqui para cobrar isso. 

Fiz toda essa explanação para dizer que, com 
relação à Eletrobrás e à Eletronuclear, estamos con-
seguindo apontar caminhos dentro de uma realidade, 
se dá prejuízo, se não tem recurso para investimento. 
É preciso ter coragem para discutir reajuste de tarifa, 
medidas propositivas. 

Parabenizo a Comissão por este momento e chamo 
a atenção para outros momentos em que o Ministério 
tem deixado a desejar.

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciar-

ra) - Há mais 2 inscritos, o Deputado Mauro Passos e 
o Deputado Josias Quintal. 

O SR. DEPUTADO MAURO PASSOS - Sr. Pre-
sidente, quanto à manifestação do Deputado Eduardo 
Gomes, houve reunião da Ministra Dilma Rousseff com 
a Comissão para apresentar o...

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL - Sr. Presi-
dente, queria fazer essa complementação, porque parti-
cipei de reunião ontem. Infelizmente, não conseguimos 
fazer contato com o Deputado Eduardo Gomes. 

Houve uma pré-apresentação do planejamento 
estratégico para o desenvolvimento energético. Não é 
nada oficial, apenas um entendimento do Ministério. 

Claro que o Deputado...
O SR. DEPUTADO EDUARDO GOMES - Eu tive 

notícia da reunião, mas estou me referindo ao jornal O 
Globo da semana retrasada.

O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL - Está certo. 
Estou dando esse esclarecimento porque é extremamen-
te importante. Esse planejamento resolverá o problema 
a médio e longo prazos. Neste momento, Deputado 
Mauro Passos, precisarmos dar um encaminhamento 
para a solução imediata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 
- Com a palavra o Deputado Mauro Passos.

O SR. DEPUTADO MAURO PASSOS - Sr. Pre-
sidente, deixo claro que a posição da Ministra Dilma 
Rousseff para com a nossa Comissão sempre tem sido 
de pronto atendimento para a discussão de um modelo 
amplo, complexo. Ela sempre sinaliza no sentido de 
ouvir, de forma muito respeitosa, esta Comissão.

Deixo esse registro até porque a Comissão foi 
convidada ontem, justamente para se inteirar do mo-
delo que está sendo discutido.

Quanto às agências, acho que têm de ser revistas 
a forma como foram criadas no passado e a expecta-
tiva de como vão operar no futuro. 

Disse ao Deputado Marcello Siqueira que seria 
importante a Comissão formalizar todas as informações 
que passaram por aqui, até porque a área nuclear é 
extremamente sensível. Ela pode ser mal entendida 
pela imprensa, podendo gerar certa comoção. Acho 
importante darmos a devida atenção a isso, mas for-
malizarmos essas situações, talvez indicar ao próprio 
Presidente da República a convocação do Conselho 
Nacional de Política Energética...

(Não identificado) - Visita da Ministra à Comis-
são.

O SR. DEPUTADO MAURO PASSOS - Exata-
mente. De forma a situar bem o problema. Se não tiver 
uma solução apropriada, esse problema se agravará 
no futuro. Não podemos, em hipótese alguma, depois 
de ouvir as explicações dos 3 visitantes, deixar isso 
solto.

Trabalharemos essa indicação juntamente com 
o Deputado Marcello Siqueira, no intuito de que fique 
bem situado o problema da Eletronuclear, da ANEEL, 
problema nosso, como sociedade, em função do que 
os convidados nos trouxeram nesta audiência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 
- Indicação é a proposição que sugere a outro Poder 
a adoção de providência. Acho que é o correto, o que 
cabe nesse assunto.

Com a palavra o Deputado Josias Quintal.
O SR. DEPUTADO JOSIAS QUINTAL - Sr. Pre-

sidente, inicialmente parabenizo a Casa pela iniciativa 
do colega Luiz Sérgio. Do mesmo modo, parabenizo as 
autoridades presentes pela maneira muito clara, muito 
franca e muito responsável como se expressaram.

De tudo que ouvi, farei uma indagação talvez 
própria de um brasileiro médio. Como pode uma área 
tão importante, a termonuclear, que produz energia 
infinitamente mais barata do que qualquer outra forma 
de geração, passar por todas essas dificuldades?

Acho que os Governos falharam. Hoje, os Depu-
tados têm uma responsabilidade muito grande de fazer 
voz para que os Governos acordem e reajam a essa 
situação. Sabemos muito bem da importância estra-
tégica da energia nuclear, do que ela produz, além da 
própria energia, das tecnologias, dos outros setores 
que ela beneficia e do potencial que o Brasil tem. Sei 
que somos a sexta nação do mundo em reserva de 
urânio – uma possibilidade fantástica.
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De fato, precisamos tratar muito bem essa questão, 
compreender melhor o problema e levar essa discussão 
em âmbito nacional, de modo que o setor tenha realmen-
te os avanços de que precisamos. Aliás, se isso foi muito 
bom para a América, é muito bom para a França, para a 
Alemanha e para a Rússia, por que não para o Brasil?

Senhores, serei mais um brasileiro, um Deputado a 
se interessar profundamente por essa questão. Serei voz 
permanente na defesa dessa forma de energia.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 

- Encerrados os debates.
O SR. DEPUTADO JOÃO PIZZOLATTI - Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 

- Tem V.Exa. a palavra.
O SR. DEPUTADO JOÃO PIZZOLATTI - Tenho 

certeza de que V.Exa. é extremamente compreensivo. 
Gostaria de subscrever a indicação do Deputado Mauro 
Passos e do Deputado Marcello Siqueira ao Presidente 
da República, conforme o art. 113 do Regimento Interno 
da Casa, a fim de que busque uma solução e convoque 
o Conselho Nacional de Política Energética, no intuito de 
resolver esse problema imediatamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) - 
Essa indicação deverá ser formalizada amanhã e aprova-
da na Comissão, a fim de darmos o encaminhamento.

O SR. DEPUTADO JOÃO PIZZOLATTI - Obriga-
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 
- Estão encerrados os debates.

Questiono os palestrantes, Dr. Pinguelli Rosa e 
Dr. José Abdo, se ainda querem fazer considerações 
finais.

O SR. JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO - Apenas 
quero agradecer à Comissão por mais esta oportunida-
de de vir aqui para promover debates, entendimentos e 
construir encaminhamentos de interesse da sociedade.

Da parte da ANEEL, nós nos colocamos sempre 
à disposição.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ PINGUELLI ROSA - Digo o mesmo. 

É muito importante para nós trazermos informações e 
participar de um debate como este.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Sciarra) 

- Agradecemos ao Dr. Luiz Pinguelli Rosa, sempre aten-
cioso com esta Casa; ao Dr. Zieli Dutra Thomé Filho; ao 
Dr. José Mário Miranda Abdo, sempre presente a esta 
Casa; aos colegas Parlamentares e demais presentes 
a valiosa contribuição para o êxito deste evento.

Informo que amanhã, quarta-feira, dia 11, às 10h, 
no Plenário 16, haverá reunião ordinária.

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a 
reunião.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
76, DE 2003, DO PODER EXECUTIVO, QUE “INSTI-
TUI, NA FORMA DO ARTIGO 43 DA CONSTITUIÇÃO, 
A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO 
DO NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA 
COMPOSIÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, 
ÁREA DE COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE 
AÇÃO”. (SUDENE)

52ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 5ª Reunião Ordinária realizada em 16 
de outubro de 2003. 

Às onze horas e dezenove minutos do dia dezes-
seis de outubro de dois mil e três, reuniu-se a Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 76, de 2003, que “institui, na forma 
do art. 43 da Constituição, a Superintendência do De-
senvolvimento do Nordeste - SUDENE, estabelece a 
sua composição, natureza jurídica, objetivos, área de 
competência e instrumentos de ação”, no Plenário 9, 
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência 
do Deputado José Pimentel, 1º Vice-Presidente, com 
a presença dos Senhores Deputados Zezéu Ribeiro 
- Relator; André de Paula, Antonio Cambraia, B. Sá, 
Bosco Costa, Fátima Bezerra, Leonardo Monteiro, 
Luiz Carreira, Luiz Couto, Mauro Benevides, Paulo 
Rubem Santiago e Roberto Pessoa - Titulares; Átila 
Lira, Inaldo Leitão, José Carlos Elias, Márcio Reinaldo 
Moreira e Terezinha Fernandes - Suplentes. Deixaram 
de comparecer os Deputados Álvaro Dias, Armando 
Monteiro, Benedito de Lira, César Bandeira, Cleonâncio 
Fonseca, Cleuber Carneiro, Elimar Máximo Damas-
ceno, Fábio Souto, Helenildo Ribeiro, Isaías Silvestre, 
Jaime Martins, João Almeida, João Magalhães, Jorge 
Alberto, Marcelino Fraga, Maurício Quintella Lessa, 
Renildo Calheiros, Ricardo Fiuza e Sandra Rosado. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação a Ata da 4ª reunião, realizada no dia 1º de 
outubro de 2003. A Deputada Fátima Bezerra solicitou 
a dispensa da leitura da Ata. Não houve discussão. 
Em votação, a Ata foi aprovada, sem restrições. EX-
PEDIENTE: O Senhor Presidente deu conhecimento 
ao colegiado o recebimento dos seguintes documen-
tos: Fax-Ofício da Fundação Universidade Regional 
do Cariri - URCA, encaminhando discurso do Reitor, 
Prof. André Luiz Herzog Cardoso, sobre o projeto de 
recriação da SUDENE; e Ofício nº 656, de 2003, do 
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Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Per-
nambuco, que envia as notas taquigráficas da reunião 
técnica desta Comissão, realizada em 22 de setembro 
de 2003. ORDEM DO DIA: A - Requerimentos: 1 - RE-
QUERIMENTO Nº 7/03 - da Sra. Terezinha Fernandes 
- que “requer à Comissão que trata do PLC nº 76/03 a 
realização de Conferência sobre a SUDENE em São 
Luís do Maranhão.” O Deputado Zezéu Ribeiro enca-
minhou a votação da matéria pela aprovação, suge-
rindo o dia 3 de novembro próximo para a realização 
do evento. Em votação, o requerimento foi aprovado, 
por unanimidade. 2 - REQUERIMENTO Nº 8/03 - do 
Sr. B. Sá - que “requer à Comissão Especial que trata 
do PLP nº 76/03 a realização de Conferência sobre o 
processo de reestruturação da SUDENE, na cidade 
de Teresina, no Piauí.” Os Deputados B. Sá e Zezéu 
Ribeiro encaminharam a votação da matéria pela apro-
vação, sugerindo o dia 4 de novembro próximo para a 
realização do evento. Em votação, o requerimento foi 
aprovado, por unanimidade. 3 - REQUERIMENTO Nº 
9/03 - do Sr. Bosco Costa - que “requer à Comissão 
Especial que trata do PLC nº 76/03 a realização de 
Conferência sobre o processo de reestruturação da 
SUDENE na Cidade de Aracaju, em Sergipe.” O Depu-
tado Zezéu Ribeiro encaminhou a votação da matéria 
pela aprovação, sugerindo o dia 27 ou 28 de outubro 
próximo para a realização do evento. Em votação, o 
requerimento foi aprovado, por unanimidade. 4 - RE-
QUERIMENTO Nº 10/03 - do Sr. Helenildo Ribeiro - 
(PLP 76/2003) - que “requer à Comissão Especial que 
trata do PLP n.º 76/2003 a realização de Conferência 
sobre o processo de reestruturação da SUDENE na 
Cidade de Maceió, em Alagoas.” O Deputado Zezéu 
Ribeiro encaminhou a votação da matéria pela apro-
vação, sugerindo o dia 27 ou 28 de outubro próximo 
para a realização do evento. Em votação, o requeri-
mento foi aprovado, por unanimidade. II - Eleição do 
3º Vice-Presidente - O Senhor Presidente informou 
ao colegiado a impossibilidade de realizar a eleição 
do 3º Vice-Presidente, devido à ausência do quorum 
regimental. Neste momento, usaram da palavra os 
Deputados Leonardo Monteiro, Luiz Couto e Zezéu 
Ribeiro. ENCERRAMENTO: Às onze horas e trinta e 
dois minutos, o Senhor Presidente encerrou os traba-
lhos, antes convocando reunião ordinária a realizar-se 
no dia vinte e nove de novembro próximo, quarta-feira, 
às quatorze horas e trintas minutos, com a seguinte 
pauta: I - Deliberação de Requerimentos; II - Eleição 
do 3º Vice-Presidente; e III - Esclarecimentos do Re-
lator sobre o Parecer. E, para constar, eu, Eveline de 
Carvalho Alminta, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Marcelino Fraga, e publicada no Diário da 

Câmara dos Deputados. O inteiro teor da reunião foi gravado 
e as notas taquigráficas, após serem decodificadas, farão 
parte deste documento.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Pimentel) - 
Está aberta a 5ª reunião da Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 76, 
de 2003, do Poder Executivo, que institui, na forma do art. 
43 da Constituição, a Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste – SUDENE, estabelece sua compo-
sição, natureza jurídica, objetivos, área de competência e 
instrumentos em ação.

Ata.
Encontra-se sobre as bancadas cópia da ata da 4ª 

reunião. 
Consulto as Sras. e os Srs. Deputados deste plenário 

se há necessidade da leitura da ata.
A Deputada Fátima Bezerra pede a dispensa, que 

acolho.
A SRA. DEPUTADA FÁTIMA BEZERRA - Exata-

mente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Pimentel) - 

As Sras. e Srs. Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
Expediente. 
Comunico aos Srs. Deputados o recebimento de 

fax-ofício da Fundação Universidade Regional do Cariri 
– URCA, encaminhando discurso do Reitor André Luiz 
Cardoso sobre o projeto de recriação da SUDENE. 

Ofício nº 656, de 2003, do Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Pernambuco, que envia as notas 
taquigráficas da reunião técnica desta Comissão, realizada 
em 22 de setembro de 2003.

Ordem do Dia. 
A pauta de hoje prevê deliberação de requerimentos 

e eleição do 3º Vice-Presidente. 
Vou encaminhar apenas a deliberação dos reque-

rimentos, deixando a eleição do 3º Vice-Presidente para 
a próxima reunião. 

Requerimento nº 7, de 2003, da Sra. Deputada Te-
rezinha Fernandes, que requer a realização de conferên-
cia sobre o processo de reestruturação da SUDENE na 
cidade de São Luís, Maranhão. 

Nosso nobre Relator está presente. Passo a pala-
vra a S.Exa. para se pronunciar sobre o requerimento e, 
inclusive, sugerir data para realização desse evento, caso 
esteja de acordo.

O SR. DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO - Sr. Presiden-
te, articulamos com a companheira Terezinha Fernandes 
e com os demais membros da bancada do Maranhão no 
sentido de realizarmos essa reunião no dia 3 de novem-
bro, o que foi feito juntamente com a Universidade Fe-
deral e com a Assembléia Legislativa do Estado do 
Maranhão.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Pimentel) 
- Indago das Sras. e Srs. Deputados se há acordo para 
essa data e esse requerimento. 

Aqueles que concordam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
Requerimento nº 8, de 2003, do Sr. Deputado B. 

Sá, que requer à Comissão Especial que trata do PLP 
nº 76, de 2003, a realização de conferência sobre o 
processo de reestruturação da SUDENE na cidade de 
Teresina, Piauí.

Com a palavra o Deputado B. Sá, autor do re-
querimento.

O SR. DEPUTADO B. SÁ - Sr. Presidente, Sr. 
Relator, pelos mesmos motivos que essas reuniões 
externas têm sido realizadas em vários Municípios do 
Nordeste, é importante também realizá-la em Teresina. 
Dia 3, segunda-feira, haverá uma reunião em São Luís, 
e gostaria de saber se estará disponível o dia 10. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
O SR. DEPUTADO B. SÁ - Então, fica para dia 

4, terça-feira, pela manhã. 
Agora, vamos fazer as articulações necessárias 

e envolver, inclusive, o Governador do Estado, que tem 
todo o interesse. Vou apenas comunicar essa data à 
Assembléia Legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Pimentel) 
- Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO - O Depu-
tado B. Sá nos alerta para o envolvimento do Governo 
do Estado nessa questão. Em todas as localidades 
temos buscado realizar reuniões também com os Go-
vernadores, alertando-os para o fato de que o pro-
cesso que foi encaminhado à reforma tributária leva 
ao esvaziamento da SUDENE. Assim, Sr. Presidente, 
precisamos reformulá-lo, por isso estamos buscando 
congregar os Governadores no sentido da reversão 
desse processo. E a data sugerida é essa mesma, dia 
4 de novembro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Pimentel) 
- Seria dia 4 pela manhã, pois há um vôo que sai de 
lá às 14 horas, e, assim, na terça-feira do mesmo dia 
poderemos fazer quorum nesta Casa.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)
Aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 9, de 2003, do Sr. Deputado 

Bosco Costa, à Comissão Especial que trata do PLP 
nº 76, de 2003, para a realização de conferência sobre 
o processo de reestruturação da SUDENE na cidade 
de Aracaju, em Sergipe.

Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO - Sr. Presi-
dente, também articulamos esse requerimento com o 
Deputado Bosco Costa. Houve envolvimento do Pre-
feito Marcelo Déda, que deseja participar ativamente 
na elaboração dessa audiência, e nossa previsão, para 
que haja compatibilidade de vôos, é para o dia 27 ou 
28, correspondente à reunião que realizaremos por 
iniciativa do Deputado Elenildo Ribeiro, que será eleito 
nosso 3º Vice-Presidente, na cidade de Maceió. 

Portanto, estamos articulando a compatibilidade 
de vôo para também podermos estar presentes, na 
terça-feira, no plenário desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Pimentel) 
- Em votação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o apoiam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade.
A Comissão delega ao Sr. Relator a fixação do 

dia 27 ou 28, de acordo com o plano de trabalho e 
nosso deslocamento.

Requerimento nº 10, de 2003, do Sr. Deputado 
Elenildo Ribeiro, que requer à Comissão Especial que 
trata do PLP nº 76, de 2003, a realização de conferên-
cia sobre o processo de reestruturação da SUDENE 
na cidade de Maceió, em Alagoas.

Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO - Sr. Presi-

dente, como havíamos dito na discussão do requeri-
mento anterior, esse requerimento também foi articu-
lado por esta Relatoria juntamente com o Deputado 
Elenildo Ribeiro, que está providenciando a relação das 
entidades e o envolvimento da sociedade de Alagoas 
no sentido da discussão do projeto SUDENE naquela 
Capital. O horário ficará compatibilizado com o nosso 
deslocamento, para podermos estar presentes nesta 
plenária, na terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Pimentel) 
- Em votação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado por unanimidade.
Como teremos nos dias 27 e 28 audiências pú-

blicas externas, assim como nos dias 3 e 4 de novem-
bro, indago do Sr. Relator se será razoável no dia 29 
de outubro, quarta-feira, realizarmos uma nova ses-
são desta Comissão, para que possamos receber de 
V.Exa. e dos participantes das reuniões dos dias 27 
e 28 as sugestões e os encaminhamentos e, assim, 
discutirmos qualquer eventualidade para os dias 3 e 4, 
ao tempo em que poderemos analisar requerimentos 
e eleger o 3º Vice-Presidente.

O SR. DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO - Julgo ex-
tremamente positiva essa indicação de V.Exa. 
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Comunico ainda que, nesse período, estaremos 
também participando de reuniões na Secretaria Exe-
cutiva do Ministério da Fazenda, no Ministério da Inte-
gração Nacional e no Banco do Nordeste, para buscar 
equacionar a questão dos recursos financeiros que 
darão suporte à SUDENE. Aproveitaremos para pres-
tar contas dessas iniciativas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Pimentel) 
- Antes de encerrar a presente reunião, convoco os 
Srs. Deputados para reunião a realizar-se dia 29 de 
outubro, às 14h30min, no plenário 14, com a seguinte 
pauta: votação de requerimentos, eleição do 3º Vice-
Presidente e esclarecimentos que, porventura, nosso 
Relator tenha a fazer.

(Não identificado) - Quero aproveitar a oportuni-
dade, nobre Relator, demais Deputados, para desejar 
parabéns ao Presidente da Comissão, Deputado José 
Pimentel, pois hoje é seu aniversário. Desejo a V.Exa., 
Sr. Presidente, muitas felicidades. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Pimentel) 
- Depois de uma certa idade, não é aniversário, mas 
era. (Risos.)

O SR. DEPUTADO LUIZ COUTO - Mas V.Exa. 
tem sempre aniversário, por ser uma criatura abenço-
ada, não apenas por São Francisco do Canindé, pelo 
meu padrinho Padre Cícero, mas também pela milí-
cia dos anjos que o conduzem e o protegem, porque 
V.Exa. tem enfrentado diversos obstáculos e tem sido 
sempre vencedor. Assim, tenho certeza de que hoje 
temos muito o que celebrar e pedimos a Deus que o 
proteja, o conduza e o fortaleça nessa caminhada, 
porque V.Exa. é muito importante não apenas para o 
nosso Partido dos Trabalhadores, mas também para o 
nosso Nordeste sofredor, que, com certeza, será um 
novo Nordeste a partir das políticas que serão imple-
mentadas pelo nosso Governo.

Sr. Presidente, parabéns pelo aniversário! V.Exa. 
tem sempre aniversário. Era é coisa do passado. V.Exa. 
tem sempre um presente e um futuro. O que me mais 
me deixa alegre é ver que V.Exa. está sempre além 
da linha do horizonte.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Pimentel) 
- Obrigado, nosso Padre.

O SR. DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO - Sr. Presi-
dente, fui surpreendido, porque estamos juntos desde 
as 8 horas, participamos de um café da manhã com o 
Ministro José Graziano para discutir o programa Fome 
Zero no Nordeste, com a participação efetiva de V.Exa., 
e, hoje, no dia de seu aniversário, podemos ver o nível 
de atividade de S.Exa., que trabalha muito e mostra a 
disposição característica do nordestino guerreiro.

Portanto, quero fazer minhas as palavras dos 
companheiros Leonardo e Luiz Couto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Pimentel) 
- Fico muito grato pelas palavras dos nossos amigos 
e amigas e quero registrar que, se a nossa assesso-
ria tiver comunicado, vou puxar gentilmente o nariz de 
cada uma, pois já havia dito: “Gente, quero registrar que 
estou fazendo 50 anos, meio século”, portanto, é uma 
fase muito crítica para nós, cristãos e nordestinos.

Agradeço e digo que é um prazer fazer parte da 
bancada do Partido dos Trabalhadores e desta Casa. 
Sempre fui acolhido pela assessoria da nossa Assem-
bléia para o que tenho realizado em meu mandato, pois 
sou um Deputado de 3 mandatos, mas nunca esque-
ço o apoio recebido. Portanto, sou muito grato pelas 
palavras a V.Exas.

Registro que, se Deus permitir, quero ter mais 
50 anos pela frente. 

Um abraço.
Está encerrada a reunião. (Palmas.)

CÂMARA DOS DEPUTADOS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
76, DE 2003, DO PODER EXECUTIVO, QUE “INSTI-
TUI, NA FORMA DO ARTIGO 43 DA CONSTITUIÇÃO, 
A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO 
DO NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA 
COMPOSIÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, 
ÁREA DE COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE 
AÇÃO”. (SUDENE)

52ª Legislatura - 1ª Sessão Legislativa Ordinária

Ata da 6ª Reunião Ordinária realizada em 8 
de junho de 2004. 

Às quinze horas e trinta e um minutos do dia 
oito de junho de dois mil e quatro, reuniu-se a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer ao Projeto 
de Lei Complementar nº 76, de 2003, que “institui, na 
forma do art. 43 da Constituição, a Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, estabe-
lece a sua composição, natureza jurídica, objetivos, 
área de competência e instrumentos de ação”, no 
Plenário 12 do Anexo II da Câmara dos Deputados, 
com a presença dos Senhores Deputados Marceli-
no Fraga - Presidente; José Pimentel e Fábio Souto 
- Vice-Presidentes; Zezéu Ribeiro - Relator; André de 
Paula, Antonio Cambraia, Armando Monteiro, B. Sá, 
César Bandeira, Cleonâncio Fonseca, Elimar Máximo 
Damasceno, Isaías Silvestre, Jaime Martins, João Al-
meida, Leonardo Monteiro, Mauro Benevides, Paulo 
Rubem Santiago e Renildo Calheiros - Titulares; Inaldo 
Leitão, João Alfredo, José Carlos Araújo, José Carlos 
Elias, Leônidas Cristino, Luiz Alberto, Márcio Reinaldo 
Moreira, Moraes Souza, Terezinha Fernandes, Wag-
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ner Lago e Zé Gerardo - Suplentes. Compareceram 
também os Deputados Leonardo Mattos e Sarney Fi-
lho, como não-membros. Deixaram de comparecer os 
Deputados Álvaro Dias, Benedito de Lira, Bosco Cos-
ta, Fátima Bezerra, Helenildo Ribeiro, Jorge Alberto, 
Luiz Carreira, Luiz Couto, Maurício Quintella Lessa, 
Ricardo Fiuza, Roberto Pessoa e Sandra Rosado. 
ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou à 
apreciação a Ata da 5ª reunião, realizada no dia 16 de 
outubro de 2003. O Deputado Wagner Lago solicitou a 
dispensa da leitura da Ata. Não houve discussão. Em 
votação, a Ata foi aprovada, sem restrições. EXPE-
DIENTE: O Senhor Presidente deu conhecimento ao 
colegiado o recebimento dos seguintes documentos: 
1. Ofício nº 612, da Presidência da Câmara Municipal 
de Montes Claros/MG, encaminhando cópias de fitas 
de vídeo, contendo a gravação da reunião técnica des-
ta Comissão Especial, realizada em 19 de setembro 
passado. 2. Fax do Sr. Francisco Guedes Alcoforado 
Filho, Presidente da CODEVASF, comunicando que o 
Sr. Hildo Diniz da Silva, Superintendente Regional da 
CODEVASF representará a instituição na Conferência 
desta Comissão, a realizar-se em Teresina/PI. 3. Fax 
da Senadora Heloísa Helena, agradecendo o convite 
e informando sua impossibilidade de comparecer à 
conferência da Comissão, em Teresina/PI. 4. Ofício 
257/2003, do Deputado Rogério Teófilo, agradecendo 
o convite e informado sua impossibilidade de compa-
recer na Conferência desta Comissão, a realizar-se em 
Maceió/AL. 5. Fax da Associação Comercial Piauiense, 
agradecendo o convite e informando a impossibilidade 
do comparecimento na Conferência desta Comissão, a 
realizar-se em Teresina/PI. 6. Ofício 1111/93, da Lide-
rança do PTB, que comunica a saída do Deputado João 
Magalhães desta Comissão, a partir de 21/10/2003. 7. 
Ofício 1110/93, da Liderança do PTB, que comunica 
a saída do Deputado José Múcio Monteiro desta Co-
missão, a partir de 21/10/2003. 8. Ct.nº 316/2003, do 
Gabinete do Deputado André de Paula, encaminhando 
cópia do Ofício 1298/PFL, da Liderança do PFL, que 
justifica a ausência do parlamentar nos dias 11, 12 e 13 
de novembro. 9. Cópia do Ofício GP-O/MA/4210/2003, 
da Presidência da Câmara, que designa o Deputado 
Luiz Alberto para integrar a comitiva do Presidente da 
República em viagem à países africanos, no período 
de 1º a 8 de novembro, considerando o afastamento 
missão oficial. 10. Ofício GDFF 35/2004, que solicita 
justificar a ausência do Deputado Fernando de Fabi-
nho na reunião de 18/09/2003, tendo em vista com-
promissos partidários no Estado da Bahia. 11. Ofício 
nº 118/2003 - GDLM, que solicita justificar a ausência 
do Deputado Leonardo Monteiro - PT/MG, na reunião 

de 26/11/2003, tendo em vista afastamento autorizado 
pela Presidência da Casa considerado missão oficial. 
12. Cópia do Requerimento nº 1633/04, que solicita o 
regime de urgência para a apreciação do Projeto de Lei 
Complementar nº 76, de 2003, encaminhado pela Se-
cretária Geral da Mesa, para comunicar sua aprovação 
no dia 25/03/2004. 13. Expediente da Secretaria-Geral 
da Mesa, que informa o licenciamento do Deputado 
Eduardo Campos, a partir do dia 23/01/2004, em virtu-
de de posse no cargo de Ministro de Estado de Ciên-
cia e Tecnologia. 14. Ofício 134/2003, do Gabinete do 
Deputado Maurício Quintella Lessa, que informa o seu 
afastamento do mandato de Deputado Federal, a partir 
de 1º/12/2003. 15. Expediente da Secretaria-Geral da 
Mesa, que informa o afastamento do Deputado Cleu-
ber Carneiro do mandato de Deputado, em virtude da 
reassunção do Deputado Danilo de Castro, titular do 
mandato. 16. Expediente da Secretaria-Geral da Mesa, 
que informa o afastamento do Deputado Simplício Mário 
do mandato de Deputado, em virtude da reassunção 
do Deputado Nazareno Fonteles, titular do mandato. 
17. Ofício 130/04, da Liderança do Bloco PL/PSL, que 
indica o Deputado Inaldo Leitão para integrar esta Co-
missão, na qualidade de suplente. 18. Of. Nº 23/04, da 
Liderança do PRONA, que comunica o desligamento 
do Deputado Vanderlei Assis da vaga de suplente. 19. 
Ofício GP-P/MA/2265/04, da Presidência da Câmara, 
que designa o Deputado Luiz Carreira para representar 
a Câmara dos Deputados no Seminário sobre Descen-
tralização Fiscal para Políticas Governamentais Rurais 
na cidade de Nova Deli, Índia, no período de 3 a 12 
de junho, considerando-se o afastamento missão ofi-
cial para esta Casa. ORDEM DO DIA: A - Proposições 
Sujeitas à Apreciação do Plenário: URGÊNCIA ART. 
155 RICD 1 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
76/03 - do Poder Executivo - (MSC 351/2003) - que 
“institui, na forma do art. 43 da Constituição, a Superin-
tendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, 
estabelece a sua composição, natureza jurídica, obje-
tivos, área de competência e instrumentos de ação”. 
RELATOR: Deputado Zezéu Ribeiro. PARECER: pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva deste e das emendas nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23, pela inconstitucionalidade 
e injuridicidade da emenda nº 9, pela constitucionali-
dade e injuridicidade das emendas nº 5, 12, 13, 14, 15 
e 22, e, no mérito, pela aprovação deste e das emen-
das nº 1, 3, 16, 17, 20 e 23, na forma do Substitutivo, 
e pela rejeição das emendas nº 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21 e 22. Antes de passar a 
palavra ao Relator, o Senhor Presidente esclareceu 
os procedimentos a serem adotados na discussão e 
votação do Parecer. Concedida a palavra ao Relator, 
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este procedeu à leitura de seu Parecer. Discutiram a 
matéria os Deputados Wagner Lago, B. Sá, Leonardo 
Monteiro e Moraes Souza. Auxiliou na presidência dos 
trabalhos o Deputado Leonardo Monteiro. Encerrada a 
discussão, o Presidente concedeu a palavra ao Relator, 
para a réplica, e anunciou a inexistência de destaques. 
Em votação, o Parecer do Relator foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Neste momento, o Senhor Presidente 
colocou à apreciação a Ata desta reunião. O Deputado 
Isaías Silvestre solicitou a dispensa da leitura da Ata. 
Não houve discussão. Em votação a Ata foi aprovada 
sem restrições. Usou da palavra, ainda, o Deputado Isa-
ías Silvestre. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos às 
dezessete horas e sete minutos. E, para constar, eu, 
Eveline de Carvalho Alminta, lavrei a presente Ata, 
que por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente, Deputado Marcelino Fraga, e publicada 
no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor 
da reunião foi gravado e as notas taquigráficas, após 
serem decodificadas, farão parte deste documento. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelino Fra-
ga) - Havendo número regimental, declaro abertos os 
trabalhos da Comissão Especial destinada a proferir 
parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 76, de 
2003, que “institui, na forma do art. 43 da Constituição, 
a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
– SUDENE, estabelece a sua composição, natureza 
jurídica, objetivos, área de competência e instrumen-
tos de ação”.

Informo que a lista de inscrição para a discussão 
do parecer do Relator ao Projeto de Lei Complemen-
tar nº 76, de 2003, encontra-se à disposição dos Srs. 
Parlamentares. 

Encontra-se sobre a bancada cópia da ata da 5ª 
reunião. Indago aos Srs. Parlamentares se há neces-
sidade de sua leitura. (Pausa.)

Está dispensada a leitura da ata. 
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, em vota-

ção.
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)
Aprovada. 
Discussão do parecer do Relator do Projeto de 

Lei nº 76, de 2003. 
Antes de passar a palavra ao Relator, para apre-

sentação do parecer, peço a atenção dos Parlamenta-
res para algumas orientações. 

O prazo para discutir a matéria é de até 15 minu-
tos, para membros da Comissão e líderes, e de 10 minu-
tos para os Deputados que a ela não pertencerem. 

Esclareço, ainda, que os Deputados que dese-
jarem fazer a leitura dos votos em separado deverão 
inscrever-se para discutir a matéria e não poderão falar 
novamente. Aos que não quiserem ler o seu voto em 
separado, basta encaminhá-los à Mesa para distribui-
ção ao Plenário e futura publicação. 

Declaro aberto o prazo para apresentação dos 
destaques.

Com a palavra o Relator, Deputado Zezéu Ribeiro, 
para proceder à leitura do parecer e, se for da concor-
dância do Plenário, fazer breves esclarecimentos. 

O SR. DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO - Boa-tar-
de, companheiros Deputados, Deputadas e Presidente 
Marcelino Fraga. Passo à leitura do parecer ao Projeto 
de Lei Complementar nº 76, de 2003, “que institui, na 
forma do art. 43 da Constituição, a Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, estabelece 
a sua composição, natureza jurídica, objetivos, área 
de competência e instrumentos de ação”.

Relatório
Teor do PLP nº 76, de 2003 
O Poder Executivo encaminhou ao Congresso 

Nacional o Projeto de Lei Complementar nº 76, de 
2003, para, na forma do art. 43 da Constituição Federal, 
instituir a Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste – SUDENE, entidade de natureza autárquica 
especial, com autonomia administrativa e financeira, 
integrante do Sistema de Planejamento e Orçamento 
Federal, com sede na cidade de Recife, Pernambuco, 
e vinculada ao Ministério da Integração Nacional. 

A área de atuação do órgão, de acordo com o art. 
2º do projeto, inclui todos os Estados do Nordeste, além 
de Municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

O art. 3º da proposição enumera as finalidades 
da SUDENE. São elas:

“I - promover o desenvolvimento includen-
te e sustentável da sua área de atuação e a in-
tegração competitiva da base produtiva regional 
na economia nacional e internacional;

II - articular a ação dos órgãos públicos 
e fomentar a cooperação das forças sociais 
representativas na sua área de atuação; 

III – atuar, como agente do Sistema de 
Planejamento e de Orçamento Federal, no sen-
tido de assegurar a diferenciação regional das 
políticas públicas nacionais e a observância 
do art. 165, § 7º da Constituição e do art. 35, 
caput e § 1º ao Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias;

IV - formular planos e propor diretrizes 
para o desenvolvimento de sua área de atua-
ção, articulando-os com as diretrizes e planos 
nacionais, estaduais e locais;



46590 Terça-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2006

V - apoiar, em caráter complementar, 
investimentos públicos e privados nas áreas 
de infra-estrutura econômica e social, capaci-
tação de recursos humanos, inovação e difu-
são tecnológica, políticas sociais e culturais e 
iniciativas de desenvolvimento local;

VI - estimular, por meio da administração 
de incentivos, os investimentos privados prio-
ritários, as atividades produtivas e as iniciati-
vas de desenvolvimento local na sua área de 
atuação, na forma da lei e nos limites do art. 
43, § 2º, da Constituição; e

VII - coordenar programas de assistên-
cia técnica e financeira internacional, em sua 
área de atuação.”

De acordo com o PLP, a SUDENE está composta 
de Conselho Deliberativo, Diretoria Colegiada, Procu-
radoria Geral – esta vinculada à Advocacia Geral da 
União – e Auditoria Geral. A composição do Conselho 
é feita pelos Governadores de Estados, Ministros de-
signados pelo Presidente da República, representan-
tes dos Municípios e dos setores produtivos – classe 
empresarial e trabalhadores –, além do Superinten-
dente da SUDENE.

O art. 6º da proposição prevê, para o Conselho 
Deliberativo, reuniões semestrais, com a presença do 
Presidente da República, pautadas em regimento inter-
no a ser aprovado pelo Colegiado. Suas atribuições, de 
acordo com o art. 7º, serão: a aprovação dos planos, 
diretrizes de ações e propostas de políticas públicas 
formuladas pela Diretoria Colegiada e o acompanha-
mento dos seus trabalhos, diretamente ou mediante 
comitês de gestão ou coordenação, cuja composição, 
competência e forma de operação também constarão 
do seu regimento interno. 

O Superintendente será, conforme disposto no 
art. 9º, seu representante em juízo ou fora dele e, de 
acordo com o art. 8º, presidirá a Diretoria Colegiada, 
que será composta por 4 diretores de livre escolha do 
Presidente da República.

Os instrumentos de ação da SUDENE são: os 
planos quadrienais e anuais, articulados com os pla-
nos federais, estaduais e locais, os incentivos fiscais e 
financeiros, na forma da lei e da Constituição, e outros 
definidos em lei. Suas receitas são: as dotações orça-
mentárias consignadas no Orçamento Geral da União, 
as transferências do Fundo do Desenvolvimento do 
Nordeste, equivalente a 2% do valor de cada liberação 
de recursos, para a remuneração pela gestão do Fun-
do, além de outras receitas previstas em lei. 

De acordo com o art. 12 da proposta encaminha-
da pelo Governo, o Poder Executivo fica autorizado a 
remanejar, transpor, transferir ou utilizar as dotações 

orçamentárias aprovadas no atual OGU consignadas 
à Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADE-
NE, mantendo a mesma classificação orçamentária, 
bem como o respectivo detalhamento por esfera or-
çamentária, grupo de despesa, fontes de recursos, 
modalidades de aplicação e identificação de uso.

O projeto extingue a ADENE e define a SUDE-
NE como sua sucessora. Os bens da Agência extinta 
passarão a constituir patrimônio da SUDENE. 

Por fim, no Projeto de Lei Complementar, o art. 
16 revoga a Lei Complementar nº 66, de 1991, e a 
Medida Provisória que criou a ADENE, com exceção 
dos seus arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 21. 

A proposta do Governo é acompanhada de men-
sagem em que se afirma que a criação da SUDENE 
é uma das iniciativas em direção à retomada do pla-
nejamento no País, de forma a pautar as ações dos 
Estados por uma visão estratégica de longo prazo para 
a consecução do crescimento sustentado. O projeto 
é também parte do compromisso com o combate às 
desigualdades regionais, por meio de implantação 
de uma Política Nacional de Desenvolvimento Re-
gional, já tendo sido, inclusive, proposta a criação 
de um instrumento especial para essa política, que 
é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, 
no âmbito da reforma tributária, em tramitação no 
Congresso Nacional.

No prazo regimental, foram apresentadas 23 
emendas, de autoria dos Deputados Machado, Edson 
Duarte, Rose de Freitas, Jutahy Magalhães, Sandro 
Mabel, Leonardo Monteiro, José Carlos Aleluia, Ro-
berto Pessoa, Moraes Souza, Carlos Eduardo Cadoca 
, Ariosto Holanda e Gonzaga Mota. 

Os trabalhos desta Comissão Especial, no exame 
do PLP nº 76, iniciou-se em reunião do dia 4 de se-
tembro de 2003, oportunidade na qual os Deputados 
integrantes deste Colegiado, em número regimental, 
elegeram os membros da Mesa Diretora. Foi confirma-
da, então, a indicação do Deputado Marcelino Fraga, 
do PMDB, para a Presidência da Mesa. O autor deste 
parecer foi designado Relator da matéria sob comento 

. A secretaria dos trabalhos da Comissão ficou a car-
go da Sra. Eveline de Carvalho Alminta, funcionária 
do Departamento de Comissões. Na mesma reunião, 
foi apresentada por este Relator proposta de agenda 
de trabalho e reuniões fora da Capital Federal. Foi, 
então, sugerida a realização de audiências públicas 
nas Capitais de alguns Estados nordestinos.

A segunda reunião ordinária foi realizada no dia 
10 de setembro de 2003, para audiência do Ministro 
da Integração Nacional, Ciro Gomes, e para a apre-
ciação de requerimentos. 
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O Ministro Ciro Gomes iniciou sua explanação 
esclarecendo que o projeto de lei complementar enca-
minhado ao Congresso Nacional, fruto de compromisso 
político do Sr. Presidente da República de refundar em 
novas bases as instituições de desenvolvimento regional, 
foi consolidado após amplo debate, no qual foram ouvi-
das as lideranças políticas, acadêmicas, empresariais e 
as dos trabalhadores em cada um dos Estados onde a 
nova instituição atuará. O Congresso deverá, no entanto, 
dar a melhor forma ao empreendimento. 

A primeira reflexão que fez o expoente vem da in-
dagação se faria sentido no Brasil do ano de 2003, do 
início do século XXI, que existam órgãos de desenvolvi-
mento regional à feição da SUDENE e da SUDAM. Para 
tanto, levantou-se a memória dessas instituições para se 
conhecer os benefícios produzidos para as regiões onde 
atuaram, bem como os equívocos cometidos e suas cau-
sas. A conclusão é que a proposta é mais do que moder-
na, utilizada, inclusive, em países da Europa. O Ministro 
conclui, ao analisar dados socioeconômicos da região, 
que é necessária a sistematização de um plano de de-
senvolvimento regional que reflita sobre a economia da 
região, para definir os caminhos da sua integração para 
a economia brasileira e mundial.

O Ministro Ciro Gomes reconhece que a nova en-
tidade não pode ter o mesmo perfil traçado na década 
de 50, mas a concepção estratégica de que a SUDENE 
deve ter como foco a inclusão social, uma vez que o 
crescimento econômico adquire o caráter de meio e não 
mais um fim em si mesmo. Para ele, o enfoque anterior 
gerou gravíssima concentração de renda sob o ponto 
de vista intra-regional. De acordo com o Ministro, a nova 
SUDENE deve centrar sua função estratégica funcional 
e institucional no planejamento da economia regional do 
Nordeste para reverter as tendências históricas agrava-
das nos últimos 10 anos. Deve também ser o fórum ideal 
para se trabalhar a coesão política do Nordeste. 

A proposta encaminhada pelo Governo busca dotar 
a SUDENE de recursos destinados às chamadas exter-
nalidades, incluindo as ações de infra-estrutura hídrica, 
de transportes e elétricas, bem como inovações tecno-
lógicas e capacitação de pessoal para a nova realidade 
regional. A constituição de fundos com debêntures con-
versíveis em ações apenas para projetos estruturadores 
faz parte de uma concepção de maior controle contra 
possíveis desvios e fraudes, como também para evitar a 
concentração de renda sob o ponto de vista intra-regio-
nal. O segundo subconjunto de ferramentas seria o das 
isenções fiscais, como estímulo aos empreendimentos 
realizados em áreas de interesse de desenvolvimento 
ou em projetos inovadores, cujo retorno financeiro seja 
incerto, mas que tenham grande capacidade de alterar 
o quadro da desigualdade. 

Após a exposição do Ministro, o Presidente 
da Comissão Especial, Deputado Marcelino Fraga, 
passou a palavra ao Deputado José Pimentel, que 
destacou ser a recriação da Sudene tema que une 
o Nordeste e expressou satisfação com o formato 
mais democrático dado ao Conselho.

Na seqüência, manifestaram-se os Deputados 
Álvaro Dias, expressando sua preocupação com a po-
lítica de incentivos, e Luiz Couto, destacando o papel 
polarizador da Sudene para a coesão da Região.

O Deputado Armando Monteiro expressou sua 
preocupação com a necessidade de compromisso por 
parte do Governo Federal em assumir uma política 
nacional de desenvolvimento regional que incorpore 
a dimensão proposta pela Sudene. 

O debate seguiu-se com a manifestação dos 
Deputados Helenildo Ribeiro, Bosco Costa, Luiz 
Carreira, João Almeida, B. Sá e Inaldo Leitão. Em 
resposta às questões e ponderações dos Parlamen-
tares, o Ministro Ciro Gomes ressaltou a importân-
cia de um Estado que pense no desenvolvimento de 
forma estratégica e que dê uma função central ao 
planejamento, sem o qual não há como superar os 
desequilíbrios regionais, expressões territoriais da 
miséria e da concentração de renda no País. 

Enfatizou também a necessidade de se traba-
lhar de forma unida na conquista de recursos para 
Sudene, vez que o Fundo de Desenvolvimento Re-
gional foi fatiado com os Governadores.

A reunião encerrou-se com a aprovação de 
requerimento sobre as audiências públicas seguin-
tes. 

A Comissão Especial voltou a reunir-se, em 
Brasília, em 18 de setembro de 2003, para delibe-
ração de requerimentos e audiência pública dos Srs. 
Paulo de Tarso Morais, ex-Secretário da Fazenda do 
Estado do Piauí e ex-Conselheiro da Sudene; Nilo 
Augusto César Simões, Presidente da Associação 
das Empresas do Nordeste – AENE; Firmo de Castro, 
Ex-Superintendente da Sudene na área de industriali-
zação; e Pedro Eugênio de Castro Toledo, Presidente 
em exercício do Banco do Nordeste do Brasil.

O primeiro orador foi o Sr. Paulo de Tarso Morais, 
que lembrou que a Sudene foi extinta, em 2001, por 
medida provisória bastante discutida no Congresso 
Nacional. A conclusão a que chegou o Parlamento 
foi que a medida era autoritária, injusta e incorreta, 
não cabendo mais discuti-la. Embora a recriação 
da Sudene pudesse ser tratada por projeto de lei, o 
Presidente Lula optou pelo encaminhamento de um 
projeto de lei complementar que dá início ao proces-
so de recriação.
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Em seguida, fez uso da palavra o Sr. Nilo Augusto 
Simões, manifestando que o Norte e o Nordeste neces-
sitam de um tratamento especial das políticas federais 
para superar as desigualdades em relação às demais 
Regiões. Os indicadores do Nordeste mostram que a 
Região possui a mais baixa renda per capita do País, 
responde por 16% do PIB, mas a sua população cor-
responde a 28% da brasileira. Defendeu o resgate do 
seu papel de instituição de apoio ao desenvolvimento 
do Nordeste.

O Sr. Firmo de Castro enfatizou, em seguida, ser 
indispensável que a recriação da SUDENE não seja 
um fim em si, mas que venha no bojo de uma discus-
são maior sobre desenvolvimento regional e com todo 
o instrumental devido, uma vez que o Nordeste, muito 
mais do que outras Regiões, ainda necessita do pa-
pel do Estado.

O último orador, o Sr. Pedro Eugênio de Castro 
Toledo, afirmou que o Banco do Nordeste tem impor-
tante papel no desenvolvimento do Nordeste e, por-
tanto, deve estar incluído no processo de discussão 
da questão regional. Segundo ele, a nova administra-
ção do BNB tem aproveitado alguns instrumentos que 
estavam esquecidos, tendo retomado o diálogo com 
o setor produtivo, com os Governadores, Prefeitos e 
com a sociedade civil para a retomada de projetos da 
área privada. 

No período da reunião destinado ao debate, o 
Deputado José Pimentel afirmou haver um consenso 
no Congresso Nacional sobre a necessidade de po-
lítica nacional de desenvolvimento regional, embora 
haja grandes dificuldades a serem enfrentadas, como 
a questão do Fundo esfacelado na tramitação da PEC 
tributária. 

O Deputado Roberto Pessoa concordou com o Sr. 
Firmo de Castro sobre o aproveitamento do momento 
político favorável à rápida aprovação do PLP. 

O Deputado Armando Monteiro asseverou que 
não se pode prescindir de um instrumento de capita-
lização nos moldes do FINOR. 

A Deputada Fátima Bezerra manifestou expec-
tativa de que, com a aprovação do projeto, a Câmara 
dos Deputados dê ao Brasil um instrumento de for-
talecimento político do Nordeste, capaz de inseri-lo 
no País. 

O Deputado Gonzaga Mota destacou o caráter 
inovador do projeto e manifestou esperança de que 
os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri possam ser 
beneficiados com sua interferência. 

Por fim, este Relator assegurou que a nova SU-
DENE está sendo elaborada com base em um projeto 
de pensar o País a longo prazo, com base na inclusão 
territorial e social. O novo projeto rompe com a visão 

patrimonialista, cujo exemplo mais exacerbado vem 
sob a forma de apresentação de emendas parlamen-
tares aos orçamentos das instituições com atuação 
regional, como a Codevasf.

Na fase das réplicas, os expositores fizeram uma 
breve retomada do que foi discutido, com manifestação 
de satisfação de terem participado da audiência e en-
tenderem a importância da recriação, o mais urgente 
possível, de entidade fundamental para o desenvolvi-
mento sustentável da Região. 

Em 1º de outubro de 2003, houve reunião ordiná-
ria da Comissão para que o Relator fizesse conhecer 
o andamento dos encontros ocorridos nos Estados do 
Ceará, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e 
Rio Grande do Norte. 

A Comissão voltou a reunir-se em 16 de outubro 
de 2004, oportunidade em que aprovou, por unanimi-
dade, requerimentos que propunham a realização de 
reuniões nos Estados do Maranhão, Piauí, Sergipe e 
Alagoas.

Em seguida, há um relato mais detalhado do de-
senvolvimento das contribuições nestas reuniões: 

No Ceará, em 12 de setembro de 2003, com a 
presença do Ministro Ciro Gomes e dos Deputados 
Federais José Pimentel e Leônidas Cristino, autores 
do requerimento, como também dos Deputados Arios-
to Holanda, João Alfredo e Roberto Pessoa, além de 
representantes de universidades, setores produtivos 
e trabalhadores. 

Na Paraíba, em 13 de setembro, com a presen-
ça do Deputado Luiz Couto; do Dr. Fernando Catão, 
Secretário de Planejamento, representando o Gover-
nador; do Dr. Francisco Gadelha, Presidente da Fe-
deração das Indústrias do Estado; do Prof. Estadual 
Rômulo Polari, representando a Universidade Federal 
da Paraíba; do Deputado Estadual Rodrigo Soares, 
representando a Assembléia Legislativa; e do Sr. Ari-
matéia França, Presidente da Central Única dos Tra-
balhadores na Paraíba. A sessão foi coordenada pelo 
Deputado Luiz Couto.

Na Bahia, em 15 de setembro, com a presença 
do Reitor Naomar  Almeida; do Deputado Federal Luiz 
Carreira; do Sr. Jonas Paulo, Superintende da Codevasf; 
da Sra. Fátima Nunes, Superintendente do DNOCS; do 
Sr. Humberto Oliveira, Secretário de Desenvolvimento 
Territorial; do Sr. Zulu Araújo, da Fundação Palmares; 
dos Deputados Estaduais Moema Gramacho e Emilia-
no José. Contamos também com a presença da Dra. 
Tânia Bacelar.

Em Minas Gerais, em 19 de setembro, a Comis-
são reuniu-se em Montes Claros, com a participação 
destacada dos Deputados Athos Avelino e Márcio Rei-
naldo Moreira, que estava aqui entre nós há pouco. 
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Participaram também os Deputados Federais Isaías 
Silvestre e Leonardo Monteiro, aqui presente. Tivemos 
a participação ativa da Univale e da Unimontes, além 
de representantes estaduais, como os Deputados 
Estaduais Gil Pereira e Rogério Corrêa.

Em Pernambuco, em 22 de setembro, com a 
presença do Superintendente da Adene, Zenóbio 
Vasconcelos, e do Vereador Jurandir Liberal, fize-
mos uma reunião na sede da Sudene, discutindo 
particularmente a questão do pessoal da Sudene. A 
Comissão foi recebida pelo Governador do Estado 
Jarbas Vasconcelos, com a presença do Presidente, 
Deputado Marcelino Fraga. O Governador destacou 
a importância da Sudene para a Região e compro-
meteu-se a conversar com os demais Governado-
res do Nordeste, reunião que aconteceria naquela 
semana e que encaminharia as propostas de reto-
mada da entidade. 

Abro um parêntese para dizer que, nas reuni-
ões com Secretários ou Governadores, sempre co-
locamos na pauta a retomada do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional. Na maioria dos casos, 
mostrava-se simpatia, mas, de fato, pouco empenho. 
Em contrapartida, todos os Secretários de Planeja-
mento com os quais conversamos, sem exceção, 
demostraram a necessidade da retomada do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Regional. 

Presto este depoimento, porque, a meu ver, é 
importante. Todos aqueles que trabalham com pla-
nejamento e políticas de longo prazo manifestaram 
preocupação com a retomada do planejamento, 
mesmo sabendo da falta de recursos. 

Ainda em Pernambuco, à tarde, na Assembléia 
Legislativa, retomamos o debate, com a presença 
dos Deputados Armando Monteiro, também Presi-
dente da CNI, José Múcio Monteiro e Paulo Rubem 
Santiago, do Deputado Estadual Isaltino Nascimento, 
além da Dra. Tânia Bacelar, do Sr. José Arlindo Soa-
res, Secretário de Planejamento de Pernambuco, do 
Vereador Jurandir Liberal, representante da Câmara 
de Vereadores, de representantes da Central Única 
de Trabalhadores e de diversas entidades profissio-
nais e empresariais de Pernambuco. 

Temos destacado a intervenção de todos no 
nosso relatório pormenorizado que temos buscado 
simplificar nessa exposição. 

Em 23 de setembro, a Comissão reuniu-se no 
Rio Grande do Norte, com a presença das Deputadas 
Fátima Bezerra e Sandra Rosado, além do Relator e 
do Presidente da Comissão. Contamos com a par-
ticipação do Deputado Estadual Fernando Mineiro, 
que muito contribuiu nesse processo. 

Há o caso específico que aconteceu em Sergipe e 
em Fortaleza. As audiências públicas foram realizadas em 
abertura feita durante a sessão ordinária das assembléias 
legislativas. As audiência contaram com uma extraordi-
nária participação dos Deputados Estaduais, entre eles 
a Deputada Ana Lúcia, de Sergipe, e dos Deputados Fe-
derais Jackson Barreto, Dr. Heleno e João Fontes. 

No Maranhão, sob a coordenação da Deputada 
Terezinha Fernandes, houve também grande participa-
ção dos Deputados Federais Washington Oliveira, Paulo 
Marinho, Wagner Lago, Costa Ferreira e César Bandeira. 
O evento contou, ainda, com a participação de diversos 
segmentos da sociedade. 

São esses os trabalhos desenvolvidos pela Comis-
são em todos esses Estados, exceto o Espírito Santo, de 
onde é oriundo o Presidente da Comissão. Chegamos a 
marcar reunião duas vezes, mas por incompatibilidade 
de agenda não conseguimos realizá-las. 

Passo agora ao segundo ponto do relatório.
Voto do Relator
Da Admissibilidade e Constitucionalidade 
O projeto de lei complementar em questão institui 

um novo formato para a Sudene na forma de articular sua 
ação no Nordeste, com vistas a seu desenvolvimento e 
à redução das desigualdades regionais. Nesse sentido, 
cumpre o que determina o art. 43 da Constituição Federal, 
que prevê, no seu § 1º, inciso II, que lei complementar 
disporá sobre a composição dos organismos regionais 
que executarão os planos regionais integrantes dos planos 
nacionais de desenvolvimento econômico e social. 

Posicionamo-nos, na análise das emendas, pela 
inconstitucionalidade e juridicidade da Emenda nº 9, 
uma vez que o presente projeto, como objeto legislativo 
próprio do Congresso Nacional, tem força normativa su-
ficiente para revogar a medida provisória, mesmo tendo 
sido essa editada anteriormente ao advento da Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001. 

Posicionamo-nos também pela injuridicidade das 
Emendas nºs 5, 12, 13, 14, 15 e 22. 

A Emenda nº 5 foi considerada injurídica porque 
estabelece incompatibilidade de ordem legal com o PLP 
nº 76, que pretende essencialmente estabelecer a recria-
ção da Sudene com a extinção da Adene. 

A Emenda nº 12 foi considerada injurídica, uma 
vez que procura estabelecer, no âmbito de lei comple-
mentar, medida de caráter meramente administrativo, 
cuja conveniência e oportunidade são reservadas ao 
Poder Executivo. 

Da mesma forma, a Emenda nº 13 foi considerada 
jurídica, uma vez que refuta a autonomia administrativa 
e financeira da autarquia que está sendo criada, contra-
riando o propósito geral da proposição sob análise. 
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As Emendas nºs 14 e 15 foram consideradas 
injurídicas na medida em que cuidam de matéria 
regimental, cuja conveniência e oportunidade serão 
definidas por conselho deliberativo, não se tratando, 
portanto, de assunto de lei complementar. 

Por fim, a Emenda nº 22 foi considerada inju-
rídica porque procura criar no corpo de lei comple-
mentar um fundo de desenvolvimento. Tal matéria 
deve ser introduzida em diploma legislativo próprio. 
Embora o dispositivo seja de grande relevância para 
a estruturação de órgão da dimensão da Sudene e 
essencial para o desenvolvimento da Região, a ini-
ciativa de criação de fundos é de competência do 
Poder Executivo. 

No projeto substitutivo buscamos driblar essa 
situação, vinculando os Fundos de Ciência e Tecno-
logia ao Conselho da Sudene, na sua atuação em 
âmbito regional.

Essa foi a proposta do Deputado Ariosto Holan-
da, por sinal, muito densa, com grande número de 
subscrições de apoio à emenda.

Assim, posicionamo-nos pela constitucionalida-
de, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Lei Complementar nº 76, de 2003, bem como das 
Emendas nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 e 23.

Pelo exposto, somos pela admissibilidade e 
constitucionalidade da matéria abrangida no projeto 
de lei complementar ora relatado.

O trecho seguinte entra no mérito, em que fa-
zemos grandes considerações sobre o projeto de lei 
complementar e a situação do Nordeste brasileiro.

Vou ler os trechos mais significativos. O teor 
completo do projeto está à disposição de todos os 
Srs. Parlamentares e daqueles que acompanham 
esta reunião.

O projeto de lei complementar, ao criar uma nova 
Sudene, reacende a temática do desenvolvimento re-
gional que há muito deixou de fazer parte do planos 
e ações do Governo Federal em razão de uma lógica 
pragmática de gestão que buscou priorizar o inves-
timento em áreas que produzissem respostas ime-
diatas, em detrimento de um planejamento nacional 
que permitisse a implementação de uma política de 
superação das desigualdades inter-regionais.

A superação dessa desigualdade foi o mote para 
que, em 1959, a partir de um visão de estadista, o 
Presidente Juscelino Kubitschek instalasse o Con-
selho Deliberativo de Desenvolvimento do Nordeste, 
embrião da criação da Sudene. Na ocasião, referia-se 
ao Encontro de Bispos, do qual participou, em maio 
de 1959, onde teria declarado: 

“O crescente desequilíbrio dos níveis de 
renda e de padrões de vida entre os grandes con-
juntos populacionais do Nordeste e do Centro-Sul 
do País constitui um dos mais graves problemas 
do desenvolvimento nacional, a exigir pronta so-
lução, mediante o emprego de todos os meios 
que se possa dispor o Poder Público”. 

Afirmou ainda o Presidente JK: 

“O desenvolvimento do Nordeste é inse-
parável da industrialização regional e da criação 
de uma economia resistente às secas na região 
semi-árida e a industrialização pressupõe uma 
infra-estrutura de transportes e serviços básicos 
capaz de integrar o mercado regional em uma 
só unidade econômica”.

As origens da Sudene são ainda anteriores à insta-
lação do Conselho. Remontam, na verdade, ao Grupo de 
Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), 
criado em 1956, mas que somente veio a funcionar em 
1958, ano em que uma terrível seca se abateu sobre a 
Região. O GTDN foi coordenado por Celso Furtado e 
realizou um bem fundamentado diagnóstico da econo-
mia nordestina. Constatou que, nas décadas anteriores, 
a característica mais importante da base produtiva ins-
talada no Nordeste era o seu fraco dinamismo, pois en-
quanto a indústria comandava o crescimento econômico 
do Sudeste, no Nordeste o setor primário exportador não 
conseguia dar resposta ao necessário desenvolvimento 
econômico da região. A fim de superar essas limitações, 
o GTDN aconselhou a execução de um Plano de Ação 
apoiado na intensificação de investimentos industriais, na 
transformação da economia agrícola, na reorganização 
progressiva da economia das zonas semi-áridas e no 
deslocamento da fronteira agrícola do Nordeste.

A discussão da Sudene foi tensa aqui no Congres-
so, particularmente pelas oligarquias nordestinas, muito 
bem representadas nesta Casa, o que levou Celso Fur-
tado a dizer: 

“Se a lei da criação da Sudene não for 
aprovada até o fim da sessão legislativa ou for 
objeto de mutilação em seu espírito, eu darei por 
terminada a minha missão no Nordeste”.

Em dezembro de 1959, foi criada a Sudene. Seus 
primeiros anos de atividade foram marcados por algumas 
peculiaridades. Sua estruturação então se encerrava com 
o fato de possuir um conselho deliberativo com forte re-
presentatividade, que atuava, conforme qualificada, na 
discussão de assuntos de maior interesse do Nordeste 
e também com o fato de estar diretamente ligada ao 
Presidente da República, com seu superintendente 
possuindo status de Ministro de Estado.
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Em seguida fazemos no Relatório um grande acom-
panhamento da Sudene. Estou preocupado com o ho-
rário, porque às 16h30min teremos de ceder esta sala. 
Vamos, portanto, terminar logo. Tenho todo o relatório 
dessa situação. 

Apresentamos as considerações, às pág. 40, sobre 
o substitutivo ao projeto de lei complementar.

Inicialmente, propomos a inclusão, no art. 2º da pro-
posição, dos Municípios de Arinos, Formoso e Riachinho. 
A orientação geral que adotamos no projeto foi de não 
fazer a inclusão de novos Municípios. A Sudene vai ser 
recriada, e vamos trabalhar no sentido de que, com os 
estudos, isso seja feito. Arinos, Formoso e Riachinho são 
Municípios oriundos de São Romão, que já fazia parte da 
Sudene. O projeto de lei dizia: “e os Municípios que forem 
desmembrados”. Ficava o impasse se esses 3 Municípios 
entrariam ou não. Como eles já tinham sido efetivamente 
desmembrados, consideramos nesse sentido.

Quando formos analisar as emendas do Deputado 
Leonardo Monteiro, lerei as discussões, para situar essa 
questão.

Em seguida, no art. 4º do projeto de lei comple-
mentar, sobre as competências da Sudene, fizemos 
incluir inciso específico para tratar do desenvolvimento 
econômico, social, cultural e da proteção ambiental do 
Semi-Árido. Ampliamos o leque de competência da Su-
perintendência ao explicitar, no inciso VII do art. 4º, que 
à Sudene compete a definição dos critérios de aplicação 
dos recursos dos fundos de desenvolvimento e dos fun-
dos setoriais, com destaque para aqueles vinculados à 
ciência e tecnologia – aquele comentário a latere que fiz 
aqui da inclusão da questão de ciência e tecnologia.

Depois, observamos que o PLP nº 76 deveria ser 
mais vigoroso ao tratar do Conselho Deliberativo da Sude-
ne e dos instrumentos institucionais dos quais a Autarquia 
disporá para exercer suas funções com transparência e 
com a participação de diversos agentes da sociedade 
civil ligados à região.

De acordo com o documento final produzido pelo 
Grupo de Trabalho Interministerial para a recriação da 
Sudene, o modelo de gestão requerido para concreti-
zação das escolhas estratégicas necessárias ao desen-
volvimento da Região Nordeste exige que o formato da 
nova instituição observe o conjunto de diretrizes que, se 
no documento citado são bem explicitadas e detalhadas, 
no corpo do PLP apresentado ao Congresso Nacional 
ficaram um tanto indefinidas. Isso ocorre especialmen-
te no que concerne ao formato e funções do Conselho 
Deliberativo do órgão. A gestão colegiada, transparente 
e democrática dar-se-á por meio desse Colegiado, que 
terá, nos comitês de gestão, instrumento institucional 
necessário à indução, viabilização e execução da po-
lítica regional.

Para tanto, é essencial que o seu Conselho De-
liberativo seja formado pelos agentes políticos mais 
influentes na Região, de forma a dotar as decisões do 
Colegiado de poder suficientemente forte para implan-
tar suas diretrizes de gestão. Assim, ele será formado 
por Ministros de Estado, Governadores dos Estados da 
Região, representantes de Prefeitos, representantes 
do setor produtivo (empresários e trabalhadores), pelo 
superintendente da Sudene e – entendemos por bem 
acrescentar no substitutivo apresentado – pelo Pre-
sidente do Banco do Nordeste. O BNB é a instituição 
financeira mais importante da Região e está presente 
em praticamente todos os financiamentos de projetos 
de interesse nordestino. O número de Ministros de 
Estado integrantes do Conselho fica limitado a 9, de 
forma que tenha paridade entre os representantes da 
esfera federal do Governo e os da esfera estadual. Fa-
zem parte da primeira 11 membros: os 9 Ministros, o 
Superintendente da Sudene e o Presidente do BNB. Os 
Estados ficam obviamente representados pelos seus 
11 Governadores.

Enfatizamos a importância da presença do Pre-
sidente da República nas reuniões semestrais do Con-
selho. Este será o órgão responsável pela formulação 
das políticas gerais das diretrizes da Sudene. Será ele 
quem refletirá sobre o processo de integração do Nor-
deste e definirá quais são as prioridades da Região. 
No decorrer da discussão do projeto, surgiram muitas 
propostas de se ampliar representações na composição 
do Conselho. No entanto, acreditamos que a inclusão 
de muitos representantes poderia enfraquecer o poder 
dos Governadores, representantes de importância in-
conteste e principais definidores das políticas para o 
Nordeste.

Acreditamos, no entanto, que é imprescindível 
que se crie mecanismos de controle social capazes de 
captar a voz de toda a sociedade, traduzindo-a para o 
Conselho Deliberativo. Para tanto, esse deve ser forte 
institucionalmente e trabalhar ancorado pelos comitês 
gestores. Estes, por sua vez, atuarão em áreas defini-
das. Para cada diretriz, plano ou política pública será 
formado um comitê gestor, onde a ampla participação 
da sociedade é exercida democraticamente na forma de 
gestão compartilhada, ao mesmo tempo em que se dá 
transparência e informação de volta para a sociedade.

Sustentamos ainda, em relação às reuniões do 
Conselho Deliberativo, que a participação efetiva dos 
titulares dos cargos das instituições nele representadas 
é absolutamente imprescindível, de forma que as deli-
berações do órgão sejam determinantes e com efetivo 
poder político. Somente dessa forma a Sudene será 
capaz de ser valorosa o suficiente para implementar 
suas decisões.
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No decorrer das discussões sobre o projeto, hou-
ve quem defendesse participação mais ampla do Con-
selho Deliberativo, com a presença de representantes 
de diversos órgãos federais que atuam na Região, por 
exemplo. Acreditamos, porém, que a apreensão do 
Conselho não é necessária, especialmente porque a 
participação desses órgãos e de praticamente todos 
os representantes da sociedade está assegurada nos 
comitês gestores.

Com sua dimensão político-institucional fortaleci-
da pela aglutinação de poderes, coalizão de vontades 
e ampliação da cooperação técnica, a nova Sudene 
poderá concretizar modelo de gestão adequado à trans-
formação econômica e social da Região. O Grupo de 
Trabalho Interministerial que estudou a recriação da 
Superintendência concluiu ser imprescindível que a 
Superintendência seja capaz de formular estratégias, 
negociar, articular e fomentar a cooperação das forças 
sociais representativas da Região, com o objetivo de 
promover o seu desenvolvimento includente e susten-
tável, a sua preservação cultural e a integração com-
petitiva de sua base econômica no mercado nacional 
e internacional.

Dessa forma, introduzimos artigo no substitutivo 
para tratar especificamente das atribuições do Con-
selho Deliberativo e dos comitês de gestão. Nele fica 
claro que os comitês são parte integrante do Conse-
lho Deliberativo da Sudene e que sua principal função 
será a de formular e supervisionar os principais instru-
mentos das políticas públicas para o Nordeste. A eles 
compete também a tomada de decisões operacionais 
e a coordenação da integração das ações e a articu-
lação das instituições federais com atuação na área 
de jurisdição do órgão.

Entendemos, igualmente, que é necessária a de-
finição de competência do Conselho Deliberativo em 
relação ao Fundo Constitucional de Desenvolvimento 
do Nordeste – FNE. Dessa forma, o § 2º do art. 8º do 
Substitutivo que ora apresentamos define quais são 
essas atribuições, quais sejam: a aprovação de pro-
gramas de financiamento observadas as diretrizes e 
prioridades estabelecidas no Ministério da Integração 
Nacional compatibilizando-os com as necessidades 
de desenvolvimento da Região, avaliar os resultados 
obtidos e determinar as medidas de ajustes que se 
fizerem necessárias.

O mesmo deve ocorrer em relação ao Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste e a outros benefícios 
e incentivos fiscais. O Conselho Deliberativo deverá 
aprovar as diretrizes e prioridades para aplicação dos 
recursos. 

E aí transcrevo os artigos, que vamos ler no teor 
do substitutivo.

Propomos, da mesma forma, abordagem mais 
explícita e detalhada da questão que, ao lado do for-
talecimento do conselho deliberativo, é a espinha dor-
sal do projeto de recriação da Sudene. Tratam-se dos 
instrumentos operacionais da Superintendência que 
renasce. Não restam dúvidas de que a missão de 
promover o desenvolvimento includente e sustentá-
vel, para se alcançar um maior equilíbrio regional no 
País, sustenta-se com a utilização de instrumentos 
cuja gestão deve ser exercida unicamente pelo órgão 
de desenvolvimento regional.

Entendemos que haja dificuldades ainda ligadas 
à crise do endividamento do setor público brasileiro. 
Contudo, a questão das desigualdades regionais no 
Brasil é um dos mais graves e vergonhosos problemas 
do País, tanto que é compromisso do Presidente Lula a 
diminuição dessas disparidades. Dessa forma, há que 
se prover a instituição de um instrumental operacional 
mínimo para viabilizar o cumprimento de sua missão.

De acordo com o Ministro Ciro Gomes, em audi-
ência pública realizada em 10 de setembro de 2003, “... 
uma instituição como essa não pode mais se permitir... 
ser engolida na sua tarefa de planejar, de supervisionar, 
de coordenar, de catalisar, de avaliar... Essas funções 
não podem ser engolidas pelo pragmatismo de curto 
prazo que a ação de promoção do desenvolvimento 
empresarial traz”.

Dessa forma, defende o Ministro que entre as 
ferramentas a serem disponibilizadas à Sudene a au-
tarquia deve dispor de recursos para que possa atingir 
nas externalidades o fato produtivo empresarial stricto 
sensu. Segundo ele, “trata-se aqui de dar equipamentos 
e energias, recursos para que a nova Sudene tenha 
como intervir. Não precisa ser ela própria a agência 
executiva, pode fazer parcerias com Municípios, com 
Estados, enfim, com entidades sindicais, com entidades 
não-governamentais. E ela fará isso se depender da 
nossa concepção, mas precisa ter uma massa expres-
siva de recursos destinadas a agir em infra-estrutura 
hídrica, em capacitação do nosso capital humano, em 
inovação tecnológica, enfim, qualquer que seja a ex-
ternalidade que, a juízo do Conselho Deliberativo, em 
dada base territorial, seja necessária à nova Sudene. 
Assim, ela deve ter esse conjunto de ferramentas e 
energias de recursos”. 

Como fica muito evidente no discurso do Minis-
tro da Integração Nacional, a Sudene necessita de um 
instrumental, de recursos financeiros para poder agir, 
atuar, direcionar o desenvolvimento da Região. Não se 
trata obviamente de recursos destinados ao financia-
mento empresarial, mas recursos a serem utilizados 
pela Sudene nas citadas externalidades. 
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Nesse sentido, parece-nos muito coerente que 
o texto original da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 41, a chamada reforma tributária, tenha des-
tinado 2% de parte de seu produto da arrecadação 
dos impostos sobre a renda e sobre os produtos in-
dustrializados para um fundo cujos recursos seriam 
aplicados nas regiões menos desenvolvidas do País, 
o chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Re-
gional. O texto da proposta é coerente com o discurso 
do Ministro Ciro Gomes. A intenção do Governo sem-
pre foi, desde o início, destinar ao desenvolvimento 
regional recursos deste fundo. 

Lamentavelmente, durante a tramitação da PEC 
tributária no Congresso Nacional, os recursos que 
seriam destinados à diminuição das diferenças re-
gionais foram “negociados” e o montante repartido 
entre os Governadores dos Estados nordestinos, 
entre outros. Tal desfecho seria por demais lastimá-
vel para se concretizar. Para nosso projeto de reer-
guimento da Superintendência, seria absolutamente 
desastroso. A divisão dos recursos entre Governos 
Estaduais sepultaria a ansiada reconstrução de uma 
Sudene forte. 

Assim, fizemos constar da redação do substituti-
vo que ora apresentamos uma sugestão de alteração 
do art. 4º da Medida Provisória nº 2.156-5, de 2001, 
que trata do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste 
– FDNE. Propomos no substitutivo a introdução de 
inciso que faz referência a outros fundos destinados a 
financiamento de programas e projetos de desenvol-
vimento regional que se destinam à área de autuação 
da Sudene, na certeza de que na reforma tributária 
conseguiremos restabelecer parcialmente a intenção 
original do Fundo Nacional de Desenvolvimento Re-
gional, conforme entendimentos em andamento com 
representantes do Poder Executivo. 

O formato que a Superintendência adquire a 
partir do momento de sua recriação transforma-a na 
definidora, por excelência, das prioridades para a 
utilização dos diversos instrumentos financeiros colo-
cados à disposição do desenvolvimento regional em 
sua área de jurisdição. Além disso, a Sudene passa 
a ser a gestora dos instrumentos de desenvolvimento 
regional destinados à Região. 

Fica patente que, entre os recursos destinados 
ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, devem 
constar aqueles provenientes de outros fundos seto-
riais. Fica, portanto, acrescido, no art. 12 do Substi-
tutivo, o inciso IV no art. 4º da Medida Provisória nº 
2.156, de 2001, passando o inciso IV original a inciso 
V na nova versão. 

E aí transcrevo a nova configuração.

No mesmo artigo da medida provisória, fizemos 
uma adequação na redação de forma a tornar clara a 
adoção de recursos orçamentários de que trata o inciso 
I. Fizemos constar como incisos do § 1º a descrição dos 
recursos já destinados ao Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste, conforme a anterior edição da medida provi-
sória. Tratam-se de recursos que foram carimbados para 
o FDNE, mas não foram utilizados nos respectivos exer-
cícios. São recursos destinados pelo Governo Federal à 
Região que deverão ser utilizados pela Superintendência 
nos próximos exercícios financeiros. Isso fica garantido 
nos parágrafos seguintes ao art. 4º.

Essa é a adoção daquele plano B a que já me 
referi em reuniões passadas e no café da manhã reali-
zado pela bancada do Nordeste. Buscamos assegurar 
recursos utilizando, mais ou menos, o princípio de saldo 
financeiro. Não é exatamente saldo financeiro, porque 
para assim ser caracterizado é preciso que não tenha 
sido utilizado – o que aconteceu –, mas ainda deveria 
haver um fato gerador que levasse a uma arrecadação. 
Só assim o saldo financeiro efetivamente existiria. Mas 
não era o caso, pois era um mero fundo orçamentário. 
Mas estamos considerando isso como um débito da 
União perante o Nordeste. Cabe a nós, particularmen-
te aos Deputados do Nordeste, fazer pressão para que 
consigamos efetivamente levar isso a cabo. E ele serve 
como âncora de negociação com o Fundo de Desenvol-
vimento Regional. Estamos jogando muito claramente 
com essa concepção.

Faz-se necessário, da mesma forma, além da mo-
dificação prevista anteriormente, pequena alteração no 
texto do caput do art. 3º da citada MP, para que recursos 
do FDNE possam ser utilizados pela Sudene também 
em investimentos em infra-estrutura do Nordeste. Por 
quê? Porque o Fundo de Desenvolvimento do Nordes-
te era um fundo vinculado apenas ao financiamento de 
capital produtivo, e nós estamos abrindo nele a possi-
bilidade de trabalhar também a infra-estrutura, que é o 
requisito maior das nossas lideranças. Foi introduzido 
um parágrafo único para deixar explícito que a política 
sobre aplicação de recursos do FDNE e as diretrizes 
para o estabelecimento de contrapartidas de Estados e 
Municípios nos investimentos em infra-estrutura serão 
definidas pelo Conselho Deliberativo do órgão. Todos 
terão conhecimento da nova redação quando da leitura 
do texto integral.

Os artigos 5º, 6º e 7º da medida provisória também 
tratam do FDNE. Propomos a revogação dos arts. 5º e 
7º e sugerimos uma pequena alteração no caput do art. 
6º. O dispositivo trata dos agentes operadores do Fun-
do, definindo o Banco do Nordeste e outras instituições 
financeiras oficiais federais como as encarregadas das 
tarefas operacionais. 
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Retiramos do texto a referência “oficias federais”, 
naquele espírito de que possamos contemplar institui-
ções privadas, particularmente cooperativas, que acho 
uma vertente importante a ser por nós trabalhada.

Sobre o assunto, queremos deixar bem claro que 
a alocação de recursos ao Fundo de Desenvolvimento 
do Nordeste, sobre o qual discorremos alguns parágra-
fos antes, é a mesma prevista pela Medida Provisória 
nº 2.156-5, de 2001, e incorporada ao PLP nº 76, de 
2003, de origem do Poder Executivo e ora em discus-
são. Não estamos, pois, criando novas despesas no 
instrumento por nós proposto no momento. Estamos 
fazendo apenas uma adequação. Não estamos criando 
o Fundo nem despesas. Isso já era previsto na medida 
provisória, por isso demos esta configuração de trans-
por a previsão da medida provisória para cá, como uma 
forma para assegurar esses recursos. 

No decorrer das discussões e debates sobre a 
criação da nova Sudene, quando procuramos ouvir os 
interessados no debate, não foram poucos os pedidos 
para que fosse assegurado ao quadro de servidores 
da antiga Sudene – que, por força do § 4º do art. 21 
da Medida Provisória nº 2.156-5, de 2001, foi transfe-
rido para o Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – o seu aproveitamento no novo órgão. 

Embora bastante sensibilizados com a situação de 
inúmeros e valorosos trabalhadores da antiga Sudene, 
quedamo-nos engessados quando o assunto é a es-
truturação do quadro de pessoal da Superintendência. 
Em primeiro lugar, a Constituição Federal não prevê o 
disciplinamento de matéria dessa espécie mediante lei 
complementar. Ademais, devemos observar que a ini-
ciativa de lei que disponha sobre a criação de cargos 
públicos, sobre o provimento dos mesmos e sobre sua 
remuneração é privativa do Presidente da República, 
conforme determina o artigo 61, § 1º, inciso II, alíneas 
“a” e “c”, da Constituição Federal. Não há possibilidade, 
por conseguinte, de se fazer inserir no projeto de lei 
complementar ora sob exame dispositivo que assegure 
direito aos servidores da extinta Sudene.

Caso o Poder Executivo opte efetivamente por 
instituir quadro de pessoal para a nova Superinten-
dência com base nos novos parâmetros de atuação 
da autarquia, os cargos a serem criados refletirão, em 
suas atribuições e remuneração, esses novos parâme-
tros. Nessas condições, a admissão para esses novos 
cargos estará sujeita à prévia aprovação em concurso 
público específico para os mesmos. Os servidores da 
extinta Sudene poderão certamente concorrer a es-
ses novos cargos, sendo admissível a atribuição de 
pontos na prova de títulos em função da experiência 
profissional anterior na extinta Sudene.

A Constituição não permite, porém, que se pres-
cinda de concurso público para o provimento dos cargos 
a serem criados, distintos daqueles hoje ocupados pe-
los servidores egressos da extinta Sudene. A situação 
seria diversa apenas caso não houvesse criação de 
novos cargos, mas mera transformação dos mesmos. 
Entretanto, transformação dessa natureza somente 
seria constitucionalmente admissível se observada a 
similaridade de atribuições, e não poderia estar sujeita 
a qualquer tipo de discriminação quanto ao número de 
servidores atingidos. 

Caso o Poder Executivo entenda que o novo con-
junto de competências da Sudene comporta a criação de 
novos cargos para o atendimento a certas necessidades 
e, ao mesmo tempo, a manutenção de parte dos cargos 
antigos para o exercício de outras atividades, poderá 
fazê-lo. Para tanto, deverá dotar a autarquia de cargos 
a serem criados de acordo com o escopo de atuação 
definido para a Sudene pela lei complementar, sem pre-
juízo da preservação de certo número de cargos atuais 
que poderiam ser objeto de distribuição.

À lei complementar não cabe disciplinar a matéria 
referente a pessoal, que deverá ser objeto de projeto 
de lei ordinária de iniciativa privativa do Presidente da 
República. Dessa forma, nós nos restringimos a fazer 
menção ao assunto no parágrafo único do art. 16 do 
substitutivo, de forma a reconhecer a aplicabilidade do 
substitutivo legal vigente que, nesse caso, possibilita a 
redistribuição dos servidores e os trata na sua univer-
salidade.

Por fim, a cláusula revogatória do Projeto de Lei 
Complementar nº 76, que corresponde o art. 18 do 
substitutivo, foi alterada. Mantivemos a revogação da 
Lei Complementar nº 66, de 1991, que dispõe sobre a 
composição do Conselho Deliberativo da Sudene. No 
entanto, preservamos na medida provisória citada os 
arts. 3º, 4º e 6º, que tratam do Fundo de Desenvolvi-
mento do Nordeste, e sugerimos a revogação de todos 
os demais artigos, entre esses encontra-se o art. 21, 
que o PLP nº 76, de 2003, havia preservado. Tal dispo-
sitivo trata da extinção da Sudene e da sua sucessão 
pela Adene.

Ora, se a Adene é extinta no projeto proposto, não 
há necessidade de se manter artigo sobre a extinção da 
antiga Sudene, vez que, no Brasil, as leis não têm efeito 
repristinatório automático, ou seja, quando o instrumento 
legal é revogado não se reconstitui o fato anterior, não 
há recomposição do estado anterior. Assim, ao ser re-
vogada, em sua quase totalidade, a MP que extinguiu a 
Sudene não volta a existir por esse motivo, não havendo, 
portanto, necessidade de se manter o dispositivo sobre 
sua extinção. Ela já foi extinta em 2001.
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Com relação às emendas apresentadas, pro-
cedemos à cuidadosa análise e acatamos muitas su-
gestões apresentadas, mesmo que não exatamente 
na forma originalmente proposta pelos nobres pares. 
Outras foram aproveitadas em parte no substitutivo. 
Não teceremos maiores comentários sobre os méri-
tos das Emendas nºs 5, 12, 13, 14, 15 e 22, por terem 
sido consideradas injurídicas, bem como a Emenda 
nº 9 que, além de injurídica, é inconstitucional, o que 
nos obriga a rejeitá-las.

Tecemos consideração a respeito das emen-
das. 

Destacamos as Emendas nºs 4, 6 e 7, de auto-
ria respectivamente dos Deputados Rose de Freitas, 
Sandro Mabel, Leonardo Monteiro e outros, que tratam 
da inclusão de outros Municípios na área de atuação 
da Sudene. Não acatamos a inclusão de outros Mu-
nicípios, além dos já constantes no PLP enviado pelo 
Governo, por entender, no caso de Minas Gerais, que 
o território do Estado com as características climáti-
cas semelhantes às da Região Nordeste já se encon-
tra em área de atuação da Superintendência. A área 
inclui todo o norte do Estado e os Municípios do Vale 
do Jequitinhonha e Mucuri. 

Para que a Sudene possa atuar com responsa-
bilidade e efetivamente promover o desenvolvimento 
da região a qual se destina, é fundamental que o limi-
te territorial esteja categoricamente definido por um 
critério lógico e irrefutável. E esse critério deve ser o 
edáfico climático. 

Embora sensibilizados pela situação de penúria 
de muitos Municípios limítrofes e de outros abrangidos 
pela autarquia, não há como atender às demandas 
baseadas em indicadores socioeconômicos.

Quanto aos Municípios do sul do Espírito Santo, 
região que, de maneira alguma, pode ser considerada 
pouco dinâmica, poderão ser beneficiados pelo Fun-
do de Recuperação Econômica do Estado do Espírito 
Santo – FUNRES. Já o Estado de Goiás em breve po-
derá contar com a Agência de Desenvolvimento para 
a Região Centro-Oeste, vez que o Governo Federal 
pretende colocar o tema em discussão – e já existe 
uma comissão tratando desse mérito.

Acrescentamos que muitas das emendas não 
acatadas de alguma forma foram incluídas no texto fi-
nal do substitutivo, pois consideramos que a intenção 
do autor foi abarcada em nossa redação. 

Asseguramos que nenhuma delas foi por nós de 
todo desperdiçada. É o caso, por exemplo, da Emen-
da nº 22, do Deputado Ariosto Holanda e outros, cujo 
propósito foi contemplar o art. 12 do nosso substitu-
tivo. Sugerimos a inclusão do inciso IV, no art. 4º, da 
medida provisória. Dessa forma, ficariam incluídos 

entre os recursos do FNDE as transferências financei-
ras de outros fundos destinados ao financiamento de 
programas e projetos de desenvolvimento regionais, 
que contemplam a área de jurisdição da SUDENE. 
Estamos puxando para a competência da SUDENE a 
aprovação de diretrizes e a definição de prioridades 
para aplicação dos recursos provenientes de fundos 
setoriais, como o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico. 

Assim, pelo exposto, quanto ao mérito, somos 
favoráveis ao mérito do projeto da Lei Complemen-
tar nº 76, de 2003, e às Emendas de nº 1, 3, 16, 17, 
20 e 23, na forma do substitutivo ora apresentado, e 
contrários às Emendas nº 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 
19, 20, 21 e 23.

Conclusão: 
Da admissibilidade e constitucionalidade.
Votamos pela constitucionalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do PLP, bem como das Emen-
das de nº 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 
21 e 23. 

Pelo mérito. 
Votamos, no mérito, pela aprovação do Projeto 

de Lei Complementar nº 76, de 2003 e das Emendas 
nº 1, 3, 16, 17, 20 e 23, na forma do substitutivo que 
ora apresentamos, e pela rejeição das Emendas nº 
2, 4 (risquem o 3, que está incorreto, quem estiver 
acompanhando. Ela já está aprovada), 6, 7, 8, 10, 11, 
18, 19, e 21. 

Sala das Comissões, 8 de junho de 2004. – Depu-
tado Zezéu Ribeiro. “

Sr. Presidente, passo agora à leitura do substi-
tutivo. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica instituída a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – Sudene, de natureza 
autárquica especial, administrativa e financeiramente 
autônoma, integrante do Sistema de Planejamento e 
Orçamento Federal, com sede na cidade do Recife, 
Estado de Pernambuco, e vinculada ao Ministério da 
Integração Nacional.

Art. 2º. A área de atuação da Sudene abrange os 
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e 
as regiões e os Municípios do Estado de Minas Gerais 
de que tratam as leis de nº 1.348, de 10 de fevereiro 
de 1951, 6. 218, de 7 de julho de 1975, e 9.690, de 15 
de julho de 1998, bem como os Municípios de Águas 
Formosas, Arinos, Ataléia, Bertópolis, Campanário, 
Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Formoso, Franciscó-
polis, Frei Gaspar, Freitas do Vale, Itaipé, Itambacuri, 
Ladainha, Maxacalis, Nanuque, Novo Oriente de Minas, 
Ouro Verde de Minas, Pavão, Pescador, Poté, Riachi-
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nho, Santa Fé de Minas, Santa Helena de Minas, São 
Romão, Serra dos Aimorés, Setubinha, Teófilo Otoni 
e Umburatiba, todos em Minas Gerais, e ainda os Mu-
nicípios do Estado do Espírito Santo relacionados na 
Lei nº 9.690, de 1998”. 

Quero afirmar que à exceção daqueles 3 Municí-
pios a que havia me referido, todos esses Municípios já 
constavam da legislação anterior. Só foram acrescidos 
os 3 Municípios a que me referi, que são desmembra-
mentos de São Romão.

Parágrafo Único. Qualquer Município criado por 
desmembramento dos entes municipais de que trata o 
caput serão igualmente considerados como integrantes 
da área de atuação da Sudene. 

Art. 3º. A Sudene tem por finalidade promover o 
desenvolvimento includente e sustentável da sua área 
de atuação e integração competitiva da base produtiva 
regional na economia nacional e internacional”. 

Esse artigo da finalidade foi também introduzido 
com esse caráter e estava entre as competências. 

Art. 4º . Compete à Sudene: 

I - articular as ações dos órgãos públicos 
e fomentar a cooperação das forças sociais 
representativas em sua área de atuação;

II - atuar como agente do Sistema de 
Planejamento e Orçamento Federal, para as-
segurar a diferenciação regional das políticas 
públicas nacionais e a observância do art. 165, 
§ 7º, da Constituição, e do art. 35, caput, e § 
1º, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias;

III - formular planos e propor diretrizes 
para o desenvolvimento de sua área de atua-
ção, articulando-se com as diretrizes e planos 
nacionais, estaduais e locais;

IV - apoiar, em caráter complementar, 
investimentos públicos e privados na área de 
infra-estrutura econômica e social, capacita-
ção de recursos humanos, inovação de fusão 
tecnológica, políticas sociais e culturais e ini-
ciativas de desenvolvimento sub-regional; 

V - estimular, por meio da administração 
de incentivos, os investimentos privados priori-
tários, as atividades produtivas e as iniciativas 
de desenvolvimento sub-regional na sua área 
de atuação, conforme definição do Conselho 
Deliberativo da Sudene, na forma da lei e dos 
limites do art. 43, § 2º, da Constituição;

VI - coordenar programas de assistência 
técnica e financeira internacional;

VII - definir, em articulação com os Minis-
térios competentes, os critérios de aplicação 
dos recursos dos fundos de desenvolvimento 

e dos fundos setoriais da região, em especial 
aqueles vinculados ao desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico.

Essa foi a emenda que introduzimos, buscando 
captar, a priori, por meio da lei complementar, aquilo 
que virá da Constituição, que é o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Regional, e também fazendo a vin-
culação do Conselho Deliberativo dos Fundos de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico para absorver a 
proposta do Deputado Ariosto sobre o Fundo Regional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que, por 
incompetência legal, não pudemos fazer.

Por fim:

VIII - promover o desenvolvimento econô-
mico, social e cultural e a proteção ambiental 
do semi-árido, por meio da adoção de políticas 
diferenciadas para a sub-região.

Art. 5º. A Sudene compõe-se de:

I - Conselho Deliberativo;
II - Comitê de Gestão;
III - Diretoria Colegiada;
IV - Procuradoria-Geral, vinculada à Ad-

vocacia-Geral da União;
V - Auditoria-Geral;
VI - Ouvidoria-Geral.
Art. 6º. Integram o Conselho Deliberativo 

da Sudene:
I - os Governadores de Estado em sua 

área de atuação;
II - os Ministros de Estado consignados 

pelo Presidente da República – limitados ao 
número de 9 (nove)

III - 3 representantes dos Municípios de 
sua área de atuação, escolhidos de forma a 
ser definida por ato do Poder Executivo;

IV - 3 representantes da classe empre-
sarial e 3 representantes da classe dos tra-
balhadores, em sua área de atuação, indica-
dos na forma a ser definida em ato do Poder 
Executivo.

V - O Presidente do Banco do Nordeste 
do Brasil.

VI - Superintendente da Sudene.

Parágrafo único. Não se aplica o mecanismo da 
suplência no caso dos integrantes do Conselho Deli-
berativo definidos neste artigo.

Ar. 7º O Conselho Deliberativo reunir-se-á semes-
tralmente com a presença do Presidente da República, 
pautando-se com o Regimento Interno a ser aprovado 
pelo colegiado.
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Art. 8º São atribuições do Conselho Deliberativo 
a aprovação dos planos, diretrizes de ação e propostas 
de políticas públicas formuladas pela diretoria colegia-
da e o acompanhamento de seus trabalhos.

§ 1º O Conselho Deliberativo criará Comitês de 
Gestão, fixando, no ato de sua criação, sua composi-
ção e suas competências.

§ 2º. Os Comitês de Gestão serão sempre inte-
grados por representantes de Governo e da sociedade 
e funcionarão como instrumento de formulação, su-
pervisão e de controle, por parte da sociedade e das 
políticas públicas para a região.

§ 3º. Em relação ao Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste (FNE), compete ao Con-
selho Deliberativo da Sudene aprovar anualmente os 
programas de financiamento, observadas as diretrizes e 
prioridades estabelecidas pelo Ministério da Integração 
Nacional, compatibilizando-as com as necessidades 
de desenvolvimento da região, avaliar os resultados 
obtidos e determinar as medidas de ajuste necessárias 
ao cumprimento das diretrizes aprovadas.

§ 4º Em relação ao Fundo de Desenvolvimento 
do Nordeste, aos benefícios e incentivos fiscais, com-
pete ao Conselho Deliberativo da Sudene aprovar as 
diretrizes e prioridades para a aplicação dos recursos, 
em conformidade com a legislação em vigor.

Art. 9º A Diretoria Colegiada será presidida pelo 
Superintendente da Sudene, composta por mais 4 di-
retores, todos de livre escolha do Presidente da Repú-
blica, cabendo à administração em geral da autarquia 
fazer cumprir as diretrizes e propostas aprovadas pelo 
Conselho Deliberativo.

Parágrafo único. A estrutura básica da Sudene 
e as competências das unidades serão estabelecidos 
em ato do Poder Executivo.

Art. 10. O Superintendente será o representante 
da SUDENE em juízo ou fora dele.

Art. 11 São instrumentos de ação da Sudene:
I - planos quadrienais e anuais articulados com os 

planos federais, estaduais e locais, na forma da lei;
II - Incentivos fiscais e financeiros na forma da 

lei e da Constituição Federal;
III - Outros instrumentos definidos em lei;
§ 1º Os recursos destinados ao desenvolvimen-

to regional, de caráter constitucional ou orçamentário, 
terão a sua destinação fixada pelos instrumentos pre-
vistos no Inciso I deste artigo.

§ 2º Os benefícios fiscais e financeiros, mencio-
nados no Inciso II deste artigo, permanecem enquanto 
a renda per capita da Região Nordeste não atingir, no 
mínimo, 80% da renda média do País, de acordo com 
dados oficiais divulgados pelo IBGE.

Essa é importante emenda incorporada ao projeto 
que dá limitação não temporal, mas do efetivo desen-
volvimento regional.

Art. 12 Os arts. 3º, 4º e 6º da Medida Provisória nº 
2.156/05, de 24 de agosto de 2001, passam a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 3º Fica criado o Fundo de Desenvolvimento 
do Nordeste, FDNE, de natureza contábil, a ser gerido 
pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
– Sudene, com a finalidade de apoiar atividades produ-
tivas e investimentos em infra-estrutura.

Colocamos aqui “e investimentos em infra-estru-
tura”. Ampliamos a atribuição do FDNE.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo dispo-
rá sobre a política de aplicação de recursos do FNDE, 
bem como sobre as diretrizes para o estabelecimento 
de contrapartida dos Estados e Municípios nos investi-
mentos em infra-estrutura.

Art. 4º Constituem recursos do Fundo de Desen-
volvimento do Nordeste:

I - dotações orçamentárias à conta do Tesouro 
Nacional, sem prejuízo das especificadas no § 1º des-
te artigo.

Chamo a atenção para isso.
II - resultado das aplicações financeiras(...) de ou-

tros fundos destinados ao apoio de programas e projetos 
de desenvolvimento regional que contemplem a área de 
atuação da Sudene.

V - Outros recursos previstos em lei.
§ 1º – esse parágrafo é o do Plano B, viu Depu-

tado B. Sá? Ficam assegurados ao Fundo de Desen-
volvimento do Nordeste, FDNE, entre os recursos orça-
mentários de que trata o inciso II, do caput, os seguintes 
montantes: 

I - no exercício de 2001, correspondente a 462 
milhões de reais; 

II - no exercício de 2002, o correspondente a 660 
milhões reais;

III - a partir de 2003 e até o exercício de 2013 o 
equivalente ao valor da dotação referida no Inciso II deste 
parágrafo, atualizado pela variação acumulada da recei-
ta corrente líquida da União, na forma do regulamento, 
observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo.

Isso deu em 2003 em torno de 800 milhões e, em 
2004, em torno de 860 milhões. À medida que perder-
mos o FNDR ou que seja repartido, vamos brigar para 
ter esse montante de recursos como base.

§ 2º Os recursos assegurados ao Fundo de De-
senvolvimento do Nordeste, não utilizados nos respec-
tivos exercícios financeiros, em conformidade com o 
que dispõe o § 1º desse artigo, serão integralmente 
transferidos para o Orçamento do exercício financeiro 
posterior, conforme dispuser o Poder Executivo.
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Usaremos o mecanismo como se fosse saldo 
financeiro, mas não o é. Estamos cobrando uma dívi-
da da União com o Nordeste. Precisaremos de força 
política para conquistarmos isso.

§ 3º Os recursos financeiros de trata o § 1º deste 
artigo serão repassados a partir do exercício financeiro 
de 2005 ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste 
na forma de duodécimos mensais.

A gente acumula um capital e forma a partir de 
duodécimos.

§ 4º As disponibilidades financeiras do Fundo de 
Desenvolvimento do Nordeste ficarão depositadas em 
cota única do Tesouro Nacional.

Nova redação.
Art. 6º. O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste 

terá como agentes operadores o Banco do Nordeste 
do Brasil e outras instituições financeiras designadas 
em ato do Poder Executivo, que terão, entre outras, as 
seguintes competências: 

I - fiscalizar e atestar regularidade de 
projetos sob sua condução;

II - propor a liberação de recursos fi-
nanceiros para os projetos aprovados pela 
Sudene.

Nova redação.
Art. 13 Constituem receitas da Sudene:

I - dotações orçamentárias consignadas 
no Orçamento Geral da União;

II - transferência do Fundo de Desen-
volvimento do Nordeste, equivalente a 2% do 
valor de cada liberação de recursos, a título de 
remuneração pela gestão daquele Fundo;

III - outras receitas previstas em lei e não 
especificadas no inciso I e no inciso II.

Art. 14 Fica o Poder Executivo autorizado a re-
manejar, transpor, transferir ou utilizar dotações orça-
mentárias consignadas à Adene pela AGU, de 16 de 
janeiro de 2004, mantida a mesma classificação or-
çamentária, expressa por categoria de programação 
em seu menor, assim como seu detalhamento para a 
esfera orçamentária, grupo de natureza de despesa, 
fonte de recursos, modalidade de aplicação e identi-
ficador de uso, em conformidade com o dispositivo, 
respectivamente, dos §§ 4º e 6º da Lei nº 10.707, de 
30 de junho de 2003, e LDO.

Art. 15 Fica extinta a Agência do Desenvolvimento 
do Nordeste – Adene, cujos bens passarão a constituir 
patrimônio social da Sudene. 

Art. 16 A SUDENE sucederá à Adene em seus 
direitos e obrigações, ficando convalidados os atos 
praticados com base na Medida Provisória nº 2.156, 

de 24 de agosto de 2001(...), bem como os que estão 
lotados na Adene poderão integrar o quadro da Sudene, 
mediante redistribuição, nos termos estabelecidos no 
art. 37 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Nesse artigo abre-se uma janela para o aprovei-
tamento do pessoal da Sudene. Não podemos definir 
isso porque não temos atribuição para tanto; é da com-
petência do Presidente. 

Art. 17 Essa lei complementar entra em vigor na 
data da sua publicação.

Art. 18 Ficam revogados a Lei Complementar nº 
66, de 12 de junho de 1991, e os arts. 1º, 2º, 5º, 7º, 
8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 da Medida 
Provisória nº 2.156/05, de 24 de agosto de 2001. 

Sala das Comissões, 8 de junho de 2004.
Deputado Zezéu Ribeiro.
Esse é o Substitutivo, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelino Fra-

ga) - Após a apresentação do relatório pelo Deputado 
Zezéu Ribeiro, vamos passar à discussão do parecer 
do Relator.

Cada Deputado dispõe de até 15 minutos. 
Concedo a palavra ao primeiro inscrito, Deputado 

Wagner Lago, do PP do Maranhão.
O SR. DEPUTADO WAGNER LAGO - Sr. Pre-

sidente, Sr. Relator, colegas Deputados, a minha in-
tervenção nesse início de discussão é para saudar o 
nobre Relator Zezéu Ribeiro, a Presidência, os Depu-
tados, enfim, todos os membros desta Comissão pelo 
trabalho realizado.

Fui testemunha do denodado esforço do Deputado 
Zezéu, que palmilhou, rodou este País, vários Estados, 
inclusive o meu Maranhão, para travar discussão do 
projeto sobre o novo formato da SUDENE. Uma SU-
DENE diferente da anterior, formatada e, segundo se 
depreende do exaustivo e minucioso relatório, sem os 
vícios da antiga. 

Depois da leitura do relatório, nós, do Nordeste, 
vivemos um momento histórico. Se ainda estivesse en-
tre nós, no plano terreno, Deputado Zezéu, o estadista 
Juscelino Kubitschek, ele ficaria feliz. O Celso Furta-
do, que concebeu essa forma de Brasil desenvolvido, 
dá as mãos ao Brasil pobre, em que está circunscrito 
o Nordeste. 

A discussão sobre o Nordeste não é regional e, 
sim, nacional. Trata-se da incorporação de um grande 
contingente populacional, se não me engano, em torno 
de 30 milhões, ou mais, de brasileiros, que poderiam 
e poderão participar do processo econômico nacional, 
excluídos que fomos desse processo, nós nordestinos 
do Maranhão, do Piauí e de outros Estados.
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Quero parabenizar o nobre Relator e fazer votos 
para que, além desse esforço do Poder Legislativo, haja 
boa vontade do Poder Executivo em relação à nova Su-
dene. Para que isso aconteça, ao lado do projeto da Su-
dene, Deputado B. Sá, deve haver um projeto nacional 
de desenvolvimento. Está faltando ao País um projeto 
nacional que não seja essa busca furiosa, insana de 
superávit fiscal. Isso não é projeto de nenhuma nação. 
Acreditamos que se trate de conduta temporária e, de 
certa forma, equivocada. Porque este País não pode 
colocar o esforço do trabalho nacional a serviço de cum-
primento de metas da agiotagem internacional.

Esta tarde é histórica? Sim. A Comissão Especial 
está de parabéns, assim como o Sr. Presidente e o Sr. 
Relator, uma espécie de gladiador, que palmilhou este 
País, acatando sugestões, idéias, discutindo a maté-
ria, como ocorreu em vários Estados, inclusive no meu 
Maranhão, que, apesar ter tido duas Agências de De-
senvolvimento, Sudene e Sudam, conseguiu atingir o 
patamar de Estado mais pobre da Federação. É preciso 
muito estudo de cunho sociológico, economista e político 
para saber o que aconteceu. Mas se olharmos os vícios 
do passado da Sudene e da Sudam encontraremos as 
razões da miséria do Maranhão e do Nordeste.

Parabéns, Sr. Relator. Vamos começar uma nova 
fase da vida do Nordeste, da vida do País. Como disse 
anteriormente, a discussão não é apenas da Região 
Nordeste, mas nacional.

Parabéns e muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelino Fra-

ga) - Com a palavra o nobre Deputado B. Sá, do PPS 
do Piauí.

O SR. DEPUTADO B. SÁ - Sr. Presidente, nobre 
Deputado Marcelino Fraga; meu caro Relator, Deputado 
Zezéu Ribeiro; demais colegas; cumprimento todos os 
que integraram esta Comissão e que discutiram esse 
Projeto de Lei Complementar nº 76, que recria a SU-
DENE.

Nobre Deputado Zezéu Ribeiro, todos nós, par-
ticularmente os que trabalharam com maior ou menor 
intensidade na consecução desse projeto e no alcan-
ce do objetivo, cumprimos nesta tarde mais uma etapa 
importantíssima, porque o projeto, sendo aprovado – e 
será –, estará habilitado para ir ao plenário da Casa. 

Com certeza estar-se-á dando um passo enorme, 
no sentido de dotar a região desse órgão que, idealizado 
de forma extremamente nobre, foi desvirtuado ao longo 
dos anos até chegar a uma situação em que, na própria 
região nordestina, alguns Estados foram privilegiados. 
E a atuação tendenciosa desse órgão, em determina-
do instante, contribuiu para incrementar, de maneira 
depreciativa, o desequilíbrio intra-regional.

A nova Sudene retorna sob os auspícios da ins-
piração do Presidente Lula, que topou esse desafio ao 
lançar, oficialmente, essa idéia de recriação da Sudene, 
em um encontro macro, em Fortaleza, no ano passa-
do, com a presença de Governadores, de Deputados 
e Senadores da região. Percebemos, depois de todas 
as andanças, de todas as idas e vinda, que a região 
se ressente, sem dúvida, da necessidade de um órgão 
como a Sudene, para que seja desenvolvido o planeja-
mento estratégico, pois essas regiões economicamente 
deprimidas, se não houver, de um lado, planejamento 
adequado, estratégico, e, do outro, a presença do Es-
tado, vão continuar cada vez mais abissalmente situ-
adas em um plano inferior em relação às áreas mais 
desenvolvidas do País.

Estamos na expectativa agora, Deputado Zezéu 
Ribeiro, dessa aprovação. E que seja aportada à nova 
Sudene o recurso financeiro indispensável, essencial ao 
seu funcionamento. É preciso que haja um descortino 
mental de parte dos Governadores e que eles perce-
bam que o dinheiro que vai entrar para a Sudene, em 
última instância, será aplicado nesses respectivos Es-
tados que integram a área de atuação da Sudene. Isso 
deverá acontecer de maneira previamente programada 
e adequadamente planejada, para que não só promova 
o desenvolvimento sustentável que todos queremos, 
mas que também possa dar o retorno social.

Parabéns, Deputado Marcelino Fraga. Parabéns, 
Deputado Zezéu Ribeiro. Vamos em frente!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelino Fra-
ga) - Passo a palavra agora ao Deputado Leonardo 
Monteiro, PT de Minas Gerais.

O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO 
- Quero cumprimentar o Presidente da Comissão, 
Deputado Marcelino Fraga, o Relator, Deputado Zezéu 
Ribeiro, pelo esforço, dedicação na elaboração desse 
relatório, pela quantidade de audiências públicas que 
pudemos testemunhar, inclusive participamos da au-
diência pública realizada em Minas Gerais, na cidade 
de Montes Claros.

Na qualidade de Deputado e de membro da Co-
missão, quero parabenizar o Presidente Lula pela ini-
ciativa de recriar a Sudene que, como ouvimos dos 
Deputados que nos antecederam e do Relator, é de 
fundamental importância para o desenvolvimento de 
País e para o desenvolvimento regional do semi-árido 
do Nordeste brasileiro, sobretudo no sentido de com-
bater as desigualdades sociais. O Presidente Lula foi 
muito feliz e sensível a esta necessidade de desenvolver 
o Brasil como um todo, e para isso há a necessidade 
de se priorizar a região do semi-árido brasileiro, com 
a criação da SUDENE, para proporcionar o desenvol-
vimento dessa região.
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Nobre Presidente, Sr. Relator, quero ainda expres-
sar minha pequena insatisfação pelo não-acatamento 
da nossa emenda, em que incluímos a região esquer-
da do Vale do Rio Doce, que também está no mesmo 
nível do semi-árido do Vale do Jequitinhonha, do Mucu-
ri, de todo Nordeste brasileiro, tanto do ponto de vista 
ambiental, como do ponto de vista do empobrecimento 
daquela região. Com certeza havia grande expectativa 
de inclusão de toda aquela região na área de atuação 
da Sudene, uma luta antiga. Mas, de qualquer forma, 
quero parabenizar a Comissão pelo trabalho, e o Rela-
tor, nosso companheiro Zezéu Ribeiro, pela dedicação, 
por ter conseguido elaborar um substitutivo que vem ao 
encontro das diretrizes do Governo Lula, no sentido de 
recriar a Sudene, para que combatamos as desigualda-
des sociais existentes no País, sobretudo priorizando o 
desenvolvimento do Nordeste. 

Parabenizo V.Exa. e desejo que no momento opor-
tuno nossa região, aquela parte do Rio Doce, possa ser 
incluída na área da Sudene.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelino Fraga) 

- Com a palavra o Deputado Moraes Souza, do PMDB 
do Piauí.

O SR. DEPUTADO MORAES SOUZA - Na condi-
ção de membro do PMDB, do Piauí, Estado que outrora 
também recebeu magníficos benefícios e investimen-
tos da Sudene e foi chocado com os investimentos que 
não deram certo – não vem ao caso analisar as causas, 
por demais conhecidas –, deixo meus cumprimentos à 
Comissão, especialmente ao Relator pelo trabalho que 
fez e pela consciência que tem dos problemas de nossa 
região. Estamos aqui para lutar e agilizar cada vez mais 
os procedimentos que deverão engrandecer o Nordeste, 
conjugado com o desenvolvimento nacional.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelino Fraga) 

- Muito obrigado. 
Retorno a palavra ao Sr. Relator, Deputado Ze-

zéu Ribeiro.
O SR. DEPUTADO ZEZÉU RIBEIRO - Sr. Presi-

dente, Sras. e Srs. Deputados, a questão nos é apresen-
tada com muita ênfase. Imaginei até que haveria minei-
ros se articulando para solicitar a ampliação da área de 
atuação da SUDENE. Discuti intensamente o assunto 
com o Governo, o qual criou grupo de trabalho intermi-
nisterial para tratar da definição da área e do perímetro 
do semi-árido. No relatório caracterizamos a questão 
como edáfico e climática, ou seja, discutir a vegetação 
e o clima para definição dessa área. Não quisemos, 
portanto, ter definição meramente política sobre o as-
sunto. Esperamos que com a constituição da Sudene, 
isso seja feito. Vamos trabalhar para isso. 

Quero me dirigir aos companheiros que fizeram 
emendas e a todos aqueles que as subscreveram que 
encaminhem os esclarecimentos, para que suas bases 
sejam também esclarecidas, pois estas estão ansiosas 
para que o projeto cumpra isso. 

Refiro-me também ao parecer. Além da correção 
que já fiz verbalmente em relação à Emenda nº 3, ain-
da está faltando um parágrafo que trabalhe a compa-
tibilidade e adequabilidade orçamentária e financeira 
do projeto. Faremos isso como resultado do projeto 
nesta Comissão.

Por fim, Sr. Presidente, quero me referir a outros 
aspectos e fazer agradecimentos. Primeiro, faltou fa-
zer um registro. Antes de ser membro desta Comissão 
Especial, no âmbito da Comissão de Desenvolvimen-
to Urbano e Interior, fui designado Relator. A primei-
ra medida que tomei foi marcar audiência com o Dr. 
Celso Furtado, no Rio de Janeiro. Fui ao Rio tomar a 
bênção dele. Fizemos com ele uma reunião, a qual 
pensei que seria rápida, mas o Dr. Celso Furtado se 
reuniu comigo e com a Consultora Verônica por mais 
de duas horas, demonstrando grande animação em 
torno do projeto. Agradeço ao Dr. Celso Furtado pelo 
carinho com que nos tratou. 

Segundo, agradeço à economista Tânia Bacelar, 
que formulou este projeto e coordenou o grupo inter-
ministerial. O documento fundador, tenho dito, é muito 
mais rico do que o projeto de lei complementar. Meus 
agradecimentos à Tânia Bacelar. Agradeço também 
ao Ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, ao 
Presidente da Adene, José Zenóbio, ao companheiro 
Júlio Rafael, pessoas que no âmbito do Governo deram 
enorme contribuição e grande aporte às discussões que 
fizemos. Por fim, agradeço à Consultora desta Casa, Dr. 
Verônica, e ao meu companheiro Manoel Magalhães, 
os quais suportaram as zangas e os calundus deste 
Relator na execução deste trabalho. E à companheira 
Eveline, a quem não perturbei muito, mas que sempre 
esteve presente ao lado dos companheiros das Comis-
sões, também meus agradecimentos.

Sr. Presidente, o empenho de V.Exa. na con-
dução dos trabalhos foi determinante na elaboração 
deste relatório. Espero que ele seja um instrumento 
efetivo de retomada do desenvolvimento e planeja-
mento do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelino Fraga) 

- Em votação o parecer do Relator. (Pausa.)
Não havendo quem se oponha, está aprovado o 

relatório do Deputado Zezéu Ribeiro.
Submeto ao Plenário a aprovação da ata da úl-

tima reunião, que está sendo distribuída aos Srs. Par-
lamentares. 
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Indago dos Srs. Parlamentares sobre a neces-
sidade de leitura da ata.

(Não identificado) - Sr. Presidente, peço a 
dispensa da leitura da ata, pois já foi distribuída.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelino 
Fraga) - Está dispensada a leitura da ata.

Em discussão a ata. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação a ata. 
Os Srs. Deputados que a aprovam permane-

çam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Fica, portanto, aprovado o relatório do Depu-

tado Zezéu Ribeiro.
Agradeço a todos os membros da Comissão, 

titulares e suplentes, a participação. Parabenizo o 
Deputado Zezéu Ribeiro pelo grande trabalho feito 
com a sociedade organizada da Região Nordeste. 
Tenho certeza de que nosso projeto será encami-
nhado ao Plenário. O Deputado Zezéu Ribeiro vai 
relatar a matéria, e, com certeza, o projeto será 
aprovado, pois atende a toda Região Nordeste. 
Parabenizo S.Exa. pela iniciativa de levar essa dis-
cussão, por meio de audiências públicas, a todos 
os Estados do Nordeste. Agradeço aos membros 
da Comissão o empenho na realização dos traba-
lhos e também à Consultora Verônica e à Secretá-
ria da Comissão Eveline pelo trabalho de apoio a 
esta Comissão. 

Parabéns a todos! 
Com a palavra o Deputado Isaías Silvestre.
O SR. DEPUTADO ISAÍAS SILVESTRE - Sr. 

Presidente, nesta oportunidade, quero dizer que 
reconheço o esforço desempenhado pelo Relator 
nesse período para procedermos, neste momen-
to, à leitura e aprovação do relatório. Nasce uma 
esperança com esse relatório. Esperamos que ele 
seja encaminhado logo para votação em plenário, 
a fim de que a Sudene seja recriada, nos moldes 
atualizados, contemplando, assim, todo o segmento 
da sociedade que aguarda da Sudene o desenvol-
vimento de que tanto necessitamos em áreas de 
risco, miséria e degradação, como o Vale do Mucu-
ri, o Vale do São Mateus, o Vale do Jequitinhonha 
e norte de Minas. 

Esperamos que esse relatório, bem elaborado 
e feito com todo carinho, resultado de audiências 
públicas realizadas em todos os locais onde está 
sendo implementada a Sudene, seja aprovado pelo 
Plenário. Acompanhei, em Minas Gerais, algumas 
audiências públicas. 

Parabenizo esta Comissão, em particular nos-
so Relator, que teve grande empenho na elaboração 
desse projeto. Vamos aguardar que o Plenário aprove 
o relatório do Deputado Zezéu Ribeiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcelino Fraga) 

- O projeto já se encontra na pauta da Ordem do Dia. 
Espero, se for possível, que possamos votá-lo hoje. Va-
mos fazer um trabalho no plenário para que seja apro-
vado e submetido, logo após, ao Senado Federal. 

Agradeço a todos a participação.
Está encerrada a reunião.

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, e considerando o que consta no 
processo nº 150.310/2006, resolve:

ALTERAR, em parte, o Ato de 02 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 03 subseqüente, que exonerou, a partir de 02 
de outubro de 2006, MARIA ROSENI SOUSA SALES, 
ponto n.º 117.950, do cargo em comissão de Assessor 
Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exercia na Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, da 
Coordenação de Comissões Permanentes, do Depar-
tamento de Comissões, para considerá-lo exonerado 
a partir de 03 de outubro de 2006.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados do 
dia 3 subseqüente, que exonerou ADILTON CAMPOS 
DE ARAUJO, ponto n.º 116.399, do cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exercia no Gabinete do Terceiro-Secretário.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados do 
dia 3 subseqüente, que exonerou AMANDA MUSTAFA 
VIEIRA, ponto n.º 118.577, do cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exercia no Gabinete do Terceiro-Secretário.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 3 subseqüente, que exonerou ELTON VEIGA 



46606 Terça-feira 10 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2006

GOMES, ponto n.º 118.386, do cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
que exercia no Gabinete do Terceiro-Secretário.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 3 subseqüente, que exonerou FERNANDA 
COELHO PALMEIRA, ponto n.º 116.668, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder 
do Partido da Frente Liberal.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 3 subseqüente, que exonerou FERNANDA 
QUEIROZ DE ASSUNÇÃO, ponto n.º 117.355, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi-
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete 
do Terceiro-Secretário.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro 
de 2006, publicado no Diário da Câmara dos Depu-
tados do dia 3 subseqüente, que exonerou GISEL-
LE ATAIDE BRAGA, ponto n.º 118.277, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câ-
mara dos Deputados, que exercia no Gabinete do 
Terceiro-Secretário.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro 
de 2006, publicado no Diário da Câmara dos Depu-
tados do dia 3 subseqüente, que exonerou JEDEILDA 
ALVES PAULO DE SOUZA, ponto n.º 116.082, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi-
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete 
do Líder do Partido da Frente Liberal.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro 
de 2006, publicado no Diário da Câmara dos Depu-
tados do dia 3 subseqüente, que exonerou MÁIRA 
MACHADO SOKOLOWSKI, ponto n.º 117.896, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi-
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete 
do Segundo Vice-Presidente.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro 
de 2006, publicado no Diário da Câmara dos Depu-
tados do dia 3 subseqüente, que exonerou MARIA 
DO SOCORRO DA SILVA, ponto n.º 117.413, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi-
nete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete 
do Primeiro Vice-Presidente.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 3 subseqüente, que exonerou MARTA REJANE 
RIBEIRO DOS SANTOS, ponto n.º 116.156, do cargo 
em comissão de Secretário Particular Adjunto D, CNE-
15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
que exercia no Gabinete do Terceiro-Secretário.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro 
de 2006, publicado no Diário da Câmara dos Depu-
tados do dia 3 subseqüente, que exonerou MAURÍCIO 
OLIVEIRA CARAM GUIMARÃES, ponto n.º 116.837, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do 
Terceiro-Secretário.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados do 
dia 3 subseqüente, que nomeou ANA LUCIA ABREU 
BELLONI DOS SANTOS para exercer, no Gabinete 
do Terceiro-Secretário, o cargo em comissão de As-
sistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro 
de 2006, publicado no Diário da Câmara dos Depu-
tados do dia 3 subseqüente, que nomeou ANTONIO 
ANSELMO DE SIQUEIRA ALMEIDA para exercer, no 
Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 3 subseqüente, que nomeou CECÍLIA CRAVO 
MONTEIRO LIMA para exercer, no Gabinete do Líder 
do Partido Social Cristão, o cargo em comissão de As-
sistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 3 subseqüente, que nomeou FABIANNE DE 
ARAÚJO RIBEIRO para exercer, no Gabinete do Ter-
ceiro-Secretário, o cargo em comissão de Secretário 
Particular, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 3 subseqüente, que nomeou GISELLE SOUSA 
TOREZANI para exercer, no Gabinete do Terceiro-Se-
cretário, o cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pes-
soal da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 3 subseqüente, que nomeou JOÃO BOSCO 
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PINTO DA SILVA para exercer, no Gabinete do Tercei-
ro-Secretário, o cargo em comissão de Assessor Téc-
nico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 3 subseqüente, que nomeou MARACI LADWIG 
GONÇALVES para exercer, no Gabinete do Líder do 
Partido da Frente Liberal, o cargo em comissão de As-
sistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 3 subseqüente, que nomeou MARCUS AURE-
LIO CARVALHO GEORG para exercer, no Gabinete do 
Terceiro-Secretário, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados do 
dia 3 subseqüente, que nomeou MAURO CONDE SOA-
RES para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, 
o cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados do 
dia 3 subseqüente, que nomeou NELSON TOREZANI 
JUNIOR para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secre-
tário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 3 subseqüente, que nomeou NILZA MARIA DOS 
SANTOS DE PAULA ASSIS para exercer, no Gabinete 
do Líder do Partido Social Cristão, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 3 subseqüente, que nomeou RONALDO RIBEI-
RO DE ARAÚJO para exercer, no Gabinete do Líder 
do Partido Social Cristão, o cargo em comissão de Se-
cretário Particular, CNE-09, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 2 de outubro de 
2006, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 3 subseqüente, que nomeou WELDAH DIAS DE 
SOUSA para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secre-
tário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados. 

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 4 de outubro 
de 2006, publicado no Diário da Câmara dos Depu-
tados do dia 5 subseqüente, que nomeou WESLEY DE 
SOUSA ARANTES para exercer, no Gabinete do Líder 
do Partido da Frente Liberal, o cargo em comissão de 
Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ADÃO 
PAULO MARTINS DE OLIVEIRA, ponto n.º 116.619, 
do cargo em comissão de Secretário Particular, CNE-
09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
que exerce no Gabinete do Líder do Partido Socialista 
Brasileiro.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, AN-
DRE LUIZ DUTRA MOTA, ponto n.º 117.575, do car-
go em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Terceiro-
Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CELSO 
OTAVIO DE ARAUJO FILHO, ponto n.º 115.571, do 
cargo em comissão de Assessor Técnico Adjunto D, 
CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido Pro-
gressista, a partir de 03 de outubro do corrente ano.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
DANIELA ESTEVAM DE ASSIS, ponto n.º 118.538, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DE-
NISE DA FONSECA AFONSO, ponto n.º 117.217, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DENISE 
FERREIRA DA SILVA DOS REIS, ponto n.º 117.780, 
do cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Quarto Suplente dos Secretários.
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EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DOU-
GLAS CUNHA DA SILVA, ponto n.º 118.172, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjun-
to C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do Partido 
Social Cristão.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, DULCI-
LENE MONTALVÃO DA SILVA, ponto n.º 116.005, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Terceiro-
Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da 
Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FÁBIO RA-
MOS ROSA, ponto n.º 117.403, do cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, da 
Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, FÁBIO RA-
MOS ROSA, ponto n.º 117.403, do cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exerce no Gabinete do Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ITAMAR 
MARQUES AMARAL JUNIOR, ponto n.º 116.187, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do 
Partido da Frente Liberal, a partir de 03 de outubro do 
corrente ano.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JORGE 
ALEX NERI DE FREITAS, ponto n.º 117.268, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto 
D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exerce no Gabinete do Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIZ CAR-
LOS COSTA JUNIOR, ponto n.º 117.229, do cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, 
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exerce no Gabinete do Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARIAN-
GELA PRADO BAPTISTA LEITE RIBEIRO, ponto n.º 
111.035, do cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete 
do Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 
da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MAURO 
BORGES DE CASTRO, ponto n.º 117.622, do cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do 
Partido da Social Democracia Brasileira, a partir de 09 
de outubro do corrente ano.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MI-
LENE SILVA DE OLIVEIRA, ponto n.º 118.660, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi-
nete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do 
Terceiro-Secretário.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, TITO 
CARAM GUIMARÃES, ponto n.º 110.609, do cargo 
em comissão de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-
14, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
que exerce no Gabinete do Líder do Partido da Social 
Democracia Brasileira.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990 e o disposto no Ato da Mesa 
nº 86, de 12 de setembro de 2006, resolve:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ADÃO PAULO MARTINS DE OLI-
VEIRA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
Socialista Brasileiro, o cargo em comissão de Assessor 
Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ADILTON CAMPOS DE ARAUJO 
para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ALEX BRUNO SILVA CAMPOS 
para exercer, no Gabinete do Quarto Suplente dos Se-
cretários, o cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ALEX LUIZ DE FARIA DOMIN-
GOS para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
da Frente Liberal, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.
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NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ALEXSANDRA DOS SANTOS para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Frente Li-
beral, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, AMANDA MUSTAFA VIEIRA para 
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, 
CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei n.º 
8.112, de 1990, ANDRE LUIZ DUTRA MOTA para exercer, 
no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ANTONIO ANSELMO DE SIQUEI-
RA ALMEIDA para exercer, no Gabinete do Terceiro-Se-
cretário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 
para exercer, na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle, da Coordenação de Comissões Permanentes, 
do Departamento de Comissões, o cargo em comissão 
de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei n.º 
8.112, de 1990, CECÍLIA CRAVO MONTEIRO LIMA para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Cristão, 
o cargo em comissão de Secretário Particular, CNE-09, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, CLAUDIA DA SILVA DO AMARAL 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Socialista 
Brasileiro, o cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câma-
ra dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, DANIELA ESTEVAM DE ASSIS 
para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o car-
go em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, DENISE DA FONSECA AFONSO 
para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Adjun-
to C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, DOUGLAS CUNHA DA SILVA para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social Cristão, 
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, DULCILENE MONTALVÃO DA SIL-
VA para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei n.º 
8.112, de 1990, ELTON VEIGA GOMES para exercer, no 
Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, FABIANA SILVA SANZ FLOREN-
CIANO para exercer, no Gabinete do Segundo Vice-
Presidente, o cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, FERNANDA QUEIROZ DE ASSUN-
ÇÃO para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, FLORIANO MARTINS DE SA NETO 
para exercer, na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle, da Coordenação de Comissões Permanentes, 
do Departamento de Comissões, o cargo em comissão 
de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei n.º 
8.112, de 1990, FÁBIO RAMOS ROSA para exercer, no 
Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo em comissão 
de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, GABRIEL ALBUQUERQUE BAR-
ROS para exercer, no Gabinete do Primeiro-Secretário, 
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi-
nete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, GILBERTO FERNANDES CORMI-
NEIRO para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, 
o cargo em comissão de Secretário Particular, CNE-07, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.
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NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, GISELE SOUSA TOREZANI para 
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, GISELLE ATAIDE BRAGA para 
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, IRINEU DA SILVA CAMPOS 
NETO para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secre-
tário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, ITAMAR MARQUES AMARAL JU-
NIOR para exercer, no Gabinete do Líder da Minoria, 
o cargo em comissão de Assistente Técnico de Ga-
binete Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, JOÃO BOSCO PINTO DA SILVA 
para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabi-
nete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, JORGE ALEX NERI DE FREITAS 
para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o car-
go em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, JOSÉ MARIA CHAVES PINHEIRO 
LOPES para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
da Frente Liberal, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, JOSINEY GOMES DE MAGA-
LHãES para exercer, no Gabinete do Segundo-Secre-
tário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, LUIZ CARLOS COSTA JúNIOR 
para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, MARCIA ABREU DA SILVA para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido dos Trabalha-
dores, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, MARCOS BORGES DE SOUZA 
para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Social 
Cristão, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, MARIA AUXILIADORA DIAS para 
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, MARIA FRANCISCA RAMOS 
CARDOZO para exercer, na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle, da Coordenação de Comissões 
Permanentes, do Departamento de Comissões, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Comissão, CNE-
09, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, MARIA REGINA SCARASSATI para 
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo em 
comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, MARIANGELA PRADO BAPTISTA 
LEITE RIBEIRO para exercer, no Gabinete do Terceiro-
Secretário, o cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, MARTA REJANE RIBEIRO DOS 
SANTOS para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secre-
tário, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, MAURO CONDE SOARES para 
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo em 
comissão de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, MILENE SILVA DE OLIVEIRA para 
exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o cargo 
em comissão de Assistente Técnico de Gabinete Ad-
junto C, CNE-13, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.
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NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, NILZA MARIA DOS SANTOS DE 
PAULA ASSIS para exercer, no Gabinete do Líder do 
Partido Social Cristão, o cargo em comissão de As-
sistente Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, PEDRO LEITE SILVA para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Frente 
Liberal, o cargo em comissão de Assessor Técnico 
Adjunto D, CNE-14, do Quadro de Pessoal da Câma-
ra dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, RAFAEL CARDOSO DE ASSIS 
FERREIRA para exercer, no Gabinete do Terceiro-Se-
cretário, o cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete, CNE-09, do Quadro de Pessoal da Câ-
mara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, RAFAEL JOSÉ DE ARAÚJO 
BOUDENS para exercer, no Gabinete do Líder do 
Partido Socialista Brasileiro, o cargo em comissão de 
Assistente Técnico de Gabinete, CNE-09, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, REGIANE SOUSA DE CAR-
VALHO para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secre-
tário, o cargo em comissão de Assessor Técnico Ad-
junto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, RODRIGO RAMOS CARDOZO 

para exercer, na Comissão de Fiscalização Financeira 
e Controle, da Coordenação de Comissões Perma-
nentes, do Departamento de Comissões, o cargo em 
comissão de Assessor Técnico Adjunto C, CNE-12, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, TITO CARAM GUIMARÃES para 
exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social De-
mocracia Brasileira, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 
Lei n.º 8.112, de 1990, VERA LUCIA LEITE SOUSA 
SHIBA para exercer, no Gabinete do Líder do Partido 
Progressista, o cargo em comissão de Assessor Téc-
nico, CNE-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, VERA LÚCIA ROCHA DE VAS-
CONCELOS LIMA para exercer, no Gabinete do Pri-
meiro-Secretário, o cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto C, CNE-13, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
n.º 8.112, de 1990, WILMAR MARTINS LEITE JÚNIOR 
para exercer, no Gabinete do Terceiro-Secretário, o 
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

Câmara Dos Deputados, 9 de outubro de 2006. 
– Deputado Aldo Rebelo, Presidente.
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Barbosa, Nilson Pinto, Zulaiê Cobra, Júlio Redecker, Alberto
Goldman, Paulo Bauer, Bosco Costa, Gonzaga Mota, Leonardo
Vilela, Arnaldo Madeira e Thelma de Oliveira.

PP
Líder: MÁRIO NEGROMONTE

Vice-Líderes:
Benedito de Lira (1º Vice), Nélio Dias, Feu Rosa, Romel Anizio,
João Pizzolatti, Francisco Dornelles, Francisco Appio, Roberto

Balestra, Julio Lopes, Darci Coelho, Antonio Cruz, Professor
Irapuan Teixeira e Pedro Henry.

PTB
Líder: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

Vice-Líderes:
Fleury (1º Vice), Ricarte de Freitas, Arnaldo Faria de Sá, Nelson
Marquezelli, Eduardo Seabra, Josué Bengtson, Pastor Reinaldo,
Paes Landim, Jackson Barreto, Jovair Arantes e Edir Oliveira.

PL
Líder: LUCIANO CASTRO

Vice-Líderes:
José Carlos Araújo (1º Vice), Almir Sá, Lincoln Portela, Sandro
Mabel, Giacobo, Humberto Michiles, Coronel Alves, Milton Monti e
Reinaldo Betão.

PSB
Líder: ALEXANDRE CARDOSO

Vice-Líderes:
Dr. Ribamar Alves (1º Vice), Luiza Erundina, Marcondes Gadelha,
Mário Assad Júnior, Renato Casagrande e Sandra Rosado.

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA

Vice-Líderes:
Álvaro Dias (1º Vice), Manato, Pompeo de Mattos, João Fontes e
André Figueiredo.

PPS
Líder: FERNANDO CORUJA

Vice-Líderes:
Cláudio Magrão, Cezar Silvestri, Colbert Martins e Rogério
Teófilo.

PCdoB
Líder: INÁCIO ARRUDA

Vice-Líderes:
Jamil Murad, Vanessa Grazziotin e Agnelo Queiroz.

PV
Líder: JOVINO CÂNDIDO

Vice-Líderes:
Fernando Gabeira e Sarney Filho.

PSOL
Líder: CHICO ALENCAR

Vice-Líderes:
Luciana Genro (1º Vice) e Ivan Valente.

PSC
Líder: PASTOR AMARILDO

Vice-Líderes:
Zequinha Marinho.

Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD

PRONA
Repr.: ENÉAS

PTC
Repr.: CARLOS WILLIAN

Liderança do Governo
Líder: ARLINDO CHINAGLIA

Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Sigmaringa Seixas, Vicente Cascione e
Renildo Calheiros.



Liderança da Minoria
Líder: JOSÉ CARLOS ALELUIA



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

Roraima
Alceste Almeida - PTB
Almir Sá - PL
Dr. Rodolfo Pereira - PDT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PSB
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP

Amapá
Badu Picanço - PL
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - PFL
Dr. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Evandro Milhomen - PCdoB
Gervásio Oliveira - PMDB
Hélio Esteves - PT

Pará
Anivaldo Vale - PSDB
Ann Pontes - PMDB
Asdrubal Bentes - PMDB
Babá - PSOL
Jader Barbalho - PMDB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro - PSDB
Nilson Pinto - PSDB
Raimundo Santos - PL
Socorro Gomes - PCdoB
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Carlos Souza - PP
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PMDB
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PP
Anselmo - PT
Eduardo Valverde - PT
Hamilton Casara - PSDB
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Natan Donadon - PMDB
Nilton Capixaba - PTB

Acre
Chicão Brígido - PMDB
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PP
Júnior Betão - PL
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Ana Alencar - PSDB
Darci Coelho - PP
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB

Kátia Abreu - PFL
Maurício Rabelo - PL
Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSC

Maranhão
Albérico Filho - PMDB
Antonio Joaquim - PSDB
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PSC
Dr. Ribamar Alves - PSB
Gastão Vieira - PMDB
João Castelo - PSDB
Luciano Leitoa - PSB
Neiva Moreira - PDT
Nice Lobão - PFL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Remi Trinta - PL
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PDT

Ceará
Almeida de Jesus - PL
André Figueiredo - PDT
Aníbal Gomes - PMDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Bismarck Maia - PSDB
Eunício Oliveira - PMDB
Gonzaga Mota - PSDB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PSOL
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PSDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Raimundo Gomes de Matos - PSDB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Átila Lira - PSDB
B. Sá - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Paes Landim - PTB
Simplício Mário - PT

Rio Grande do Norte
Álvaro Dias - PDT
Betinho Rosado - PFL
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Iberê Ferreira - PSB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Domiciano Cabral - PSDB



Enivaldo Ribeiro - PP
Lúcia Braga - PMDB
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PSB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Ronaldo Cunha Lima - PSDB
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Batata - PFL
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PL
Joaquim Francisco - PFL
Joel de Hollanda - PFL
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PDT
Marcos de Jesus - S.PART.
Maurício Rands - PT
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PFL
Salatiel Carvalho - PFL

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
Jorge Vi - PSC
José Thomaz Nonô - PFL
Maurício Quintella Lessa - PDT
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PDT
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL
Mendonça Prado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL
João Almeida - PSDB

João Leão - PP
Jonival Lucas Junior - PTB
Jorge Khoury - PFL
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PSC
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PMDB
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Roland Lavigne - PSDB
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Ana Guerra - PT
Aracely de Paula - PL
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PMDB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PSB
Carlos Willian - PTC
César Medeiros - PT
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PPS
Edmar Moreira - PFL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Herculano Anghinetti - PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PSB
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Mário Assad Júnior - PSB
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Osmânio Pereira - PTB
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP



Romeu Queiroz - PTB
Saraiva Felipe - PMDB
Sérgio Miranda - PDT
Silas Brasileiro - PMDB
Vadinho Baião - PT
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PV

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
Jair de Oliveira - PMDB
Manato - PDT
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Ricardo Santos - PSDB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PMDB
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PFL
André Costa - PDT
Antonio Carlos Biscaia - PT
Arolde de Oliveira - PFL
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PSOL
Deley - PSC
Dr. Heleno - PSC
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PV
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - S.PART.
Jorge Bittar - PT
José Divino - S.PART.
Josias Quintal - PSB
Juíza Denise Frossard - PPS
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Miro Teixeira - PDT
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Reinaldo Gripp - PL
Renato Cozzolino - PDT
Rodrigo Maia - PFL
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - S.PART.

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Amauri Gasques - PL
Angela Guadagnin - PT

Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Arnaldo Madeira - PSDB
Ary Kara - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PMDB
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Pinotti - PFL
Durval Orlato - PT
Edinho Montemor - PSB
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Fernando Estima - PPS
Fleury - PTB
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
Ildeu Araujo - PP
Ivan Valente - PSOL
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PTB
João Batista - PP
João Herrmann Neto - PDT
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PP
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PSOL
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Luizinho - PT
Ricardo Berzoini - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Salvador Zimbaldi - PSB
Telma de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Barelli - PSDB
Walter Feldman - PSDB
Wanderval Santos - PL
Xico Graziano - PSDB
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL
Lino Rossi - PP



Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Wellington Fagundes - PL

Distrito Federal
Agnelo Queiroz - PCdoB
Alberto Fraga - PFL
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PSOL
Sigmaringa Seixas - PT
Tadeu Filippelli - PMDB
Tatico - PTB

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PSDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Roberto Balestra - PP
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PP
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PPS
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PMDB
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo - PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Reinhold Stephanes - PMDB
Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT

Takayama - PMDB
Vitorassi - PT

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PFL
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PSDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Collares - PDT
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Edir Oliveira - PTB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Otávio Germano - PP
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osmar Terra - PMDB
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcísio Zimmermann - PT
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1º Vice-Presidente: Osvaldo Coelho (PFL)
2º Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3º Vice-Presidente: Francisco Turra (PP)
Titulares Suplentes

PT
Adão Pretto Luci Choinacki
Anselmo Neyde Aparecida
Assis Miguel do Couto Odair Cunha
João Grandão Paulo Pimenta
Josias Gomes Vander Loubet
Orlando Desconsi Vignatti

PMDB
Darcísio Perondi Eliseu Padilha
Leandro Vilela Jorge Alberto
Moacir Micheletto Olavo Calheiros (Licenciado)
Odílio Balbinotti vaga do PTB 3 vagas
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Alberto Fraga
Carlos Batata vaga do PSOL Betinho Rosado vaga do PSOL

Eduardo Sciarra Carlos Melles
Enéas vaga do PC do B Félix Mendonça
Jairo Carneiro Ivan Ranzolin
Kátia Abreu vaga do PV Lael Varella vaga do PC do B

Onyx Lorenzoni vaga do PSC (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado

PSDB
Leonardo Vilela Anivaldo Vale
Xico Graziano Antonio Carlos Mendes Thame
(Dep. do PP ocupa a vaga) Júlio Redecker
(Dep. do PP ocupa a vaga) Julio Semeghini

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PSDB Darci Coelho
Dilceu Sperafico vaga do PSDB Enivaldo Ribeiro vaga do PSC

Francisco Turra Érico Ribeiro
Luis Carlos Heinze Ricardo Barros
Nélio Dias Zé Lima
Roberto Balestra vaga do PTB

Vadão Gomes vaga do PL

Zonta
PTB

Carlos Dunga Josué Bengtson
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Nelson Marquezelli
(Dep. do PP ocupa a vaga) Tatico

PL
Almir Sá Maurício Rabelo
Heleno Silva Wellington Fagundes
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Iberê Ferreira Sandra Rosado
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci
Pompeo de Mattos 1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Airton Roveda

Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do Bloco PFL, PRONA Edson Duarte

ocupa a vaga)
PSOL

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PSC
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: Wellington Fagundes (PL)
2º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
3º Vice-Presidente: Maria Helena (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Henrique Afonso Anselmo
Zé Geraldo Eduardo Valverde
Zico Bronzeado Nilson Mourão

PMDB
Ann Pontes Átila Lins
Fernando Lopes vaga do PTB Gervásio Oliveira
Natan Donadon Lupércio Ramos
1 vaga Marinha Raupp vaga do PPS

Bloco PFL, PRONA
Arolde de Oliveira Júlio Cesar
(Dep. do PSC ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Joaquim Anivaldo Vale
(Dep. do PL ocupa a vaga) Hamilton Casara vaga do PP

Zenaldo Coutinho
PP

Agnaldo Muniz Suely Campos
Carlos Souza (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Alceste Almeida
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PL
Miguel de Souza Almir Sá vaga do Bloco PFL, PRONA

Wanderval Santos vaga do PSDB Júnior Betão
Wellington Fagundes Raimundo Santos

PSB
Maria Helena 1 vaga

PDT
Enio Bacci Dr. Rodolfo Pereira

PPS
1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do PTB Socorro Gomes vaga do Bloco PFL, PRONA

Vanessa Grazziotin vaga do PTB

PSC
Zequinha Marinho vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Nilza Maria Ferreira Alves
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Jorge Bittar (PT)
3º Vice-Presidente: Wladimir Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

PT



Durval Orlato vaga do PDT Angela Guadagnin
Jorge Bittar Fernando Ferro
Mariângela Duarte Guilherme Menezes
Walter Pinheiro Josias Gomes
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vicentinho
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira vaga do PDT Eduardo Cunha
Aníbal Gomes Henrique Eduardo Alves
Eunício Oliveira João Magalhães
Gilberto Nascimento Takayama

Jader Barbalho
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Nelson Bornier 1 vaga
Pedro Irujo vaga do PT

Wladimir Costa
Bloco PFL, PRONA

Almir Moura vaga do PTB Arolde de Oliveira
Corauci Sobrinho César Bandeira vaga do PMDB

Davi Alcolumbre Eduardo Sciarra
Fábio Souto Murilo Zauith
José Mendonça Bezerra Robson Tuma
José Rocha vaga do PSC (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Júlio Cesar vaga do PTB

Vic Pires Franco
PSDB

Alberto Goldman Lobbe Neto
Gustavo Fruet Manoel Salviano
Julio Semeghini Professora Raquel Teixeira
Narcio Rodrigues Zenaldo Coutinho

PP
João Batista Antonio Cruz
Lino Rossi vaga do PT Francisco Garcia
Marcos Abramo Romel Anizio
Ricardo Barros Vanderlei Assis
Sandes Júnior

PTB
Silas Câmara Arnon Bezerra
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Iris Simões

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Philemon Rodrigues

PL
Badu Picanço Almeida de Jesus
Carlos Nader Amauri Gasques
Maurício Rabelo vaga do PT Remi Trinta
Raimundo Santos

PSB
Luiza Erundina Ariosto Holanda
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Mário Assad Júnior

Salvador Zimbaldi vaga do PT

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Ademir Camilo
(Dep. do PT ocupa a vaga) Luiz Piauhylino

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PC do B
Renildo Calheiros Jandira Feghali

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

PSOL
Orlando Fantazzini Ivan Valente

PSC
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Zequinha Marinho

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do PSB Marcos de Jesus vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49

Telefones: 3216-6452 A 6458
FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Sigmaringa Seixas (PT)
1º Vice-Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
2º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Antônio Carlos Biffi
João Paulo Cunha Carlos Abicalil
José Eduardo Cardozo Devanir Ribeiro
Luiz Couto Fátima Bezerra
Maurício Rands Iara Bernardi
Nelson Pellegrino Iriny Lopes
Odair Cunha José Mentor
Ricardo Berzoini José Pimentel
Rubens Otoni Luciano Zica
Sigmaringa Seixas Luiz Eduardo Greenhalgh

PMDB
Cezar Schirmer André Zacharow
Leonardo Picciani Aníbal Gomes
Mendes Ribeiro Filho Ann Pontes
Michel Temer Cabo Júlio
Nelson Trad Gilberto Nascimento
Osmar Serraglio Mauro Benevides
Paulo Lima Odílio Balbinotti
Wilson Santiago Paulo Afonso
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Pedro Irujo
1 vaga 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula vaga do PP Almir Moura
Antonio Carlos Magalhães Neto Enéas
Edmar Moreira Moroni Torgan
Ivan Ranzolin vaga do PSC Onyx Lorenzoni
Luiz Carlos Santos Pauderney Avelino
Mendonça Prado Vic Pires Franco
Ney Lopes 2 vagas
Paulo Magalhães
Roberto Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha vaga do PSOL

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida Bonifácio de Andrada
João Campos vaga do PP Carlos Sampaio
Ronaldo Cunha Lima Custódio Mattos
Vicente Arruda Helenildo Ribeiro
Zenaldo Coutinho Léo Alcântara
Zulaiê Cobra

PP
Darci Coelho Agnaldo Muniz
Jair Bolsonaro Celso Russomanno
Professor Irapuan Teixeira Herculano Anghinetti
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

José Otávio Germano

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Marcos Abramo
(Dep. do PL ocupa a vaga) Sandes Júnior

PTB
Edna Macedo Ary Kara
Jefferson Campos Enio Tatico
João Lyra Fleury
Paes Landim Jackson Barreto
Vicente Cascione 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Coronel Alves
Humberto Michiles Giacobo
Neucimar Fraga Jaime Martins
Sandro Mabel vaga do PP José Carlos Araújo



1 vaga
PSB

Alexandre Cardoso
João Paulo Gomes da

Silva
Renato Casagrande Marcondes Gadelha
Sandra Rosado Pastor Francisco Olímpio

PDT
Luiz Piauhylino vaga do PMDB João Fontes
Sérgio Miranda Severiano Alves
Wagner Lago

PPS
Colbert Martins Dr. Francisco Gonçalves
Roberto Freire Fernando Coruja

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

Chico Alencar

PSC
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

Pastor Amarildo

PRB

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
(Dep. S.PART. ocupa a

vaga)
S.PART.

José Divino vaga do PRB Vieira Reis vaga do PRB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Iris Simões (PTB)
1º Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Gervásio Oliveira (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra João Grandão
Selma Schons Maria do Carmo Lara
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Simplício Mário

1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PMDB

Chicão Brígido Edinho Bez vaga do PT

Gervásio Oliveira Leandro Vilela vaga do PPS

Luiz Bittencourt vaga do PT Max Rosenmann
Pastor Pedro Ribeiro Paulo Lima

Wladimir Costa
Bloco PFL, PRONA

Marcelo Guimarães Filho Fernando de Fabinho
Robério Nunes Kátia Abreu
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Mussa Demes

PSDB
Carlos Sampaio Vicente Arruda
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Yeda Crusius

PP
Antonio Cruz Julio Lopes
Celso Russomanno (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Zé Lima vaga do PL

PTB
Fleury vaga do Bloco PFL, PRONA Alex Canziani
Iris Simões Paes Landim vaga do PL

Jonival Lucas Junior Ricardo Izar
Osmânio Pereira vaga do PSDB Sandro Matos vaga do PP

PL
José Carlos Araújo Reinaldo Betão
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSB
Júlio Delgado Givaldo Carimbão

PDT
Renato Cozzolino Enio Bacci

PPS

Dimas Ramalho
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
1º Vice-Presidente: Júlio Redecker (PSDB)
2º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
3º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Boeira Jorge Bittar
Reginaldo Lopes Luiz Alberto
1 vaga Rubens Otoni

PMDB
Bernardo Ariston Carlos Eduardo Cadoca
Edson Ezequiel Lupércio Ramos

Paulo Afonso
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho Davi Alcolumbre
Joaquim Francisco Gerson Gabrielli
Joel de Hollanda vaga do PTC

PSDB
Ana Alencar vaga do PDT Gonzaga Mota
Anivaldo Vale Yeda Crusius
Júlio Redecker
Léo Alcântara vaga do PP

Ronaldo Dimas (Licenciado) vaga do PSB

PP
Ildeu Araujo Dr. Benedito Dias
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Vadão Gomes

PTB
Nelson Marquezelli Armando Monteiro

Romeu Queiroz vaga do PMDB

PL
1 vaga Reinaldo Betão vaga do PSB

Sandro Mabel
PSB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a

vaga)
PDT

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) André Figueiredo
PTC

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

1 vaga

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: João Leão (PP)
1º Vice-Presidente: Romel Anizio (PP)
2º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Maria do Carmo Lara João Magno
Zezéu Ribeiro Roberto Gouveia
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vitorassi



PMDB
Marinha Raupp Rose de Freitas
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zé Gerardo
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Murilo Zauith (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

1 vaga

PSDB
Custódio Mattos Domiciano Cabral
Walter Feldman Gustavo Fruet

PP
Benedito de Lira vaga do PMDB João Pizzolatti
João Leão Márcio Reinaldo Moreira
João Tota vaga do PT Nelson Meurer vaga do PTB

Julio Lopes vaga do PL

Romel Anizio
PTB

Jackson Barreto Pastor Frankembergen
José Chaves (Dep. do PP ocupa a vaga)
Pedro Fernandes vaga do PMDB

PL
(Dep. do PP ocupa a vaga) Chico da Princesa

Paulo Gouvêa vaga do PMDB

Wellington Roberto vaga do Bloco PFL, PRONA

PSB
Barbosa Neto (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
1 vaga Ademir Camilo vaga do PSB

Wagner Lago
PCdoB

Inácio Arruda vaga do Bloco PFL, PRONA

PSC
Costa Ferreira vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
Titulares Suplentes

PT
Iriny Lopes vaga do PMDB Adão Pretto
Luci Choinacki Ana Guerra
Luiz Alberto Luiz Couto
Luiz Eduardo Greenhalgh Maria do Rosário vaga do PP

Nelson Pellegrino vaga do PDT

PMDB
(Dep. do PT ocupa a
vaga)

Hermes Parcianello

2 vagas Nelson Trad
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
2 vagas Elimar Máximo Damasceno

Jairo Carneiro vaga do PP

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PSDB

Átila Lira João Almeida
(Dep. do PV ocupa a
vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

PP

Nilton Baiano
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)
1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga)

PTB

Pastor Reinaldo Vicente Cascione
PL

Reinaldo Betão Heleno Silva
PSB

Paulo Baltazar (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PDT

Neiva Moreira (Dep. do PT ocupa a vaga)
PSC

(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PRB
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu vaga do PMDB

PCdoB
Daniel Almeida vaga do PSB

Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA

PV
Leonardo Mattos vaga do PSDB Jovino Cândido vaga do PSDB

PSOL
João Alfredo vaga do PSC Orlando Fantazzini vaga do PSC

S.PART.
Vieira Reis vaga do PRB José Divino vaga do PRB

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6575
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Neyde Aparecida (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3º Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi vaga do PL Assis Miguel do Couto
Carlos Abicalil Gilmar Machado
Colombo Henrique Afonso
Fátima Bezerra vaga do PMDB Nazareno Fonteles
Iara Bernardi vaga do PL Walter Pinheiro
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Paulo Delgado vaga do PTB

Paulo Rubem Santiago
Professor Luizinho vaga do PP

PMDB
Gastão Vieira Osmar Serraglio
João Matos Osmar Terra
Osvaldo Biolchi Paulo Lima
(Dep. do PT ocupa a vaga) Saraiva Felipe
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro Corauci Sobrinho
César Bandeira Joel de Hollanda
Dr. Pinotti Ney Lopes
Nice Lobão Osvaldo Coelho vaga do PPS

Paulo Magalhães
PSDB

Bonifácio de Andrada vaga do PP Átila Lira
Lobbe Neto Itamar Serpa
Nilson Pinto Rafael Guerra
Professora Raquel Teixeira
Ricardo Santos vaga do PP

PP
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) José Linhares
(Dep. do PT ocupa a vaga) Professor Irapuan Teixeira
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PTB
Eduardo Seabra Fernando Gonçalves



Ricardo Izar Jonival Lucas Junior
(Dep. do PT ocupa a vaga) Neuton Lima

PL
(Dep. do PT ocupa a vaga) Carlos Nader
(Dep. do PT ocupa a vaga) Milton Monti

PSB
Ariosto Holanda Renato Casagrande
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
Maurício Quintella Lessa vaga do

PMDB Álvaro Dias

Severiano Alves
PPS

Rogério Teófilo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PC do B

Alice Portugal Evandro Milhomen
PV

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar Luciana Genro
Ivan Valente vaga do PV

PSC
Costa Ferreira vaga do PSB Dr. Heleno vaga do PP

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6622/6625/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
1º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vignatti (PT)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Dra. Clair
José Pimentel João Paulo Cunha
Vignatti Jorge Boeira
Virgílio Guimarães Paulo Rubem Santiago
1 vaga Ricardo Berzoini

PMDB
Albérico Filho vaga do PP Gervásio Oliveira
Delfim Netto Marcelo Castro
Eduardo Cunha Michel Temer
Geddel Vieira Lima 2 vagas
Max Rosenmann vaga do PSB

Moreira Franco
Pedro Novais
Reinhold Stephanes vaga do PTB

Bloco PFL, PRONA
Félix Mendonça vaga do PL Eliseu Resende vaga do PC do B

José Carlos Machado vaga do PL Jorge Khoury vaga do PL

Mussa Demes vaga do PC do B Júlio Cesar
Pauderney Avelino Luiz Carreira
Roberto Brant Mendonça Prado
(Dep. do PTC ocupa a vaga) 1 vaga
1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia vaga do PTB Custódio Mattos
Arnaldo Madeira João Castelo
Gonzaga Mota Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly Walter Barelli
Yeda Crusius

PP
Enivaldo Ribeiro Benedito de Lira
Francisco Dornelles Carlos Souza vaga do PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Luis Carlos Heinze
Zonta

PTB

Armando Monteiro Eduardo Seabra
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) José Militão
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Humberto Michiles

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PSB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Beto Albuquerque
1 vaga Sandra Rosado

PDT
1 vaga André Figueiredo vaga do PTB

Sérgio Miranda
PPS

Fernando Coruja Nelson Proença
PC do B

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PV
Vittorio Medioli (Dep. do PP ocupa a vaga)

PSOL
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

PSC
Milton Barbosa vaga do PSOL

PTC
Carlos Willian vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Carlos Mota (PSB)
1º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
2º Vice-Presidente: Alberto Fraga (PFL)
3º Vice-Presidente: Simplício Mário (PT)
Titulares Suplentes

PT
José Mentor Reginaldo Lopes
Simplício Mário Sigmaringa Seixas
Vander Loubet Terezinha Fernandes
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB
Alexandre Santos Almerinda de Carvalho
João Correia vaga do PTB Nelson Bornier
João Magalhães vaga do PT 1 vaga
Mauro Benevides
Olavo Calheiros (Licenciado) vaga do

PDT

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Alberto Fraga José Carlos Machado
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Salatiel Carvalho
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Eduardo Paes Armando Abílio (Licenciado)
Manoel Salviano vaga do Bloco PFL, PRONA Luiz Carlos Hauly
Paulo Bauer

PP
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Márcio Reinaldo Moreira Nélio Dias

PTB
Romeu Queiroz Jefferson Campos
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PL
2 vagas Wellington Roberto

1 vaga
PSB

Carlos Mota Barbosa Neto



Josias Quintal vaga do Bloco PFL, PRONA

PDT

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Maurício Quintella Lessa vaga do

PTB

Renato Cozzolino
PPS

Juíza Denise Frossard 1 vaga
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
1º Vice-Presidente: Fernando Estima (PPS)
2º Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
3º Vice-Presidente: Pastor Reinaldo (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra César Medeiros
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
Leonardo Monteiro vaga do PDT Fernando Ferro
Selma Schons Ivo José vaga do PTB

Vadinho Baião vaga do PPS

PMDB
Almerinda de Carvalho 3 vagas
Fernando Diniz
Olavo Calheiros (Licenciado)

Bloco PFL, PRONA
Mendonça Prado 2 vagas
1 vaga

PSDB
Antonio Joaquim 2 vagas
1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro 2 vagas
1 vaga

PTB
Pastor Reinaldo Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PPS ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga)

PL
Paulo Gouvêa Jaime Martins

PSB
Luiza Erundina 1 vaga

PDT
(Dep. do PT ocupa a vaga) Neiva Moreira

PPS
Fernando Estima vaga do PTB (Dep. do PT ocupa a vaga)
Geraldo Thadeu
Secretário(a): Miriam Cristina Gonçalves Quintas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Luiz Carreira (PFL)
1º Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
2º Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
3º Vice-Presidente: Jorge Pinheiro (PL)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Henrique Afonso
Leonardo Monteiro Luiz Alberto
Luciano Zica Mauro Passos

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Albérico Filho
2 vagas Max Rosenmann

(Dep. do PL ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

Gervásio Silva José Carlos Aleluia vaga do PSC

Jorge Khoury vaga do PDT (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 2 vagas
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Affonso Camargo
Hamilton Casara Xico Graziano

PP
(Dep. do PV ocupa a vaga) Roberto Balestra
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB
Neuton Lima João Lyra
Sandro Matos vaga do PMDB

PL
Jorge Pinheiro Badu Picanço vaga do PMDB

Oliveira Filho vaga do PP Luciano Castro
PSB

Givaldo Carimbão Jorge Gomes
PDT

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PSC

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PV

Edson Duarte vaga do PP Fernando Gabeira vaga do PP

Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Babá vaga do PSC João Alfredo vaga do Bloco PFL, PRONA

PTC
Carlos Willian vaga do PDT

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
2º Vice-Presidente: Marcelo Castro (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Ivo José
Fernando Ferro João Magno
Hélio Esteves Luiz Bassuma
Mauro Passos Walter Pinheiro
Terezinha Fernandes Zé Geraldo

PMDB
Marcelo Castro Delfim Netto
Rose de Freitas Edinho Bez
Takayama Marcello Siqueira
2 vagas Marinha Raupp

Mauro Lopes
Bloco PFL, PRONA

Betinho Rosado Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Carlos Batata
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Gervásio Silva
1 vaga José Carlos Aleluia

PSDB
Carlos Alberto Leréia João Almeida
Helenildo Ribeiro vaga do PP Paulo Bauer

Nicias Ribeiro vaga do PDT Ronaldo Dimas
(Licenciado)

Paulo Feijó
Ronaldo Cezar Coelho

PP
João Pizzolatti Francisco Appio
Nelson Meurer Romel Anizio
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sandes Júnior



PTB
Marcus Vicente Pastor Reinaldo
Tatico 1 vaga

PL
José Santana de Vasconcellos Aracely de Paula
1 vaga Miguel de Souza

PSB
B. Sá Edinho Montemor
Salvador Zimbaldi Josias Quintal

PDT
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) André Costa

PPS
Airton Roveda Fernando Estima

PC do B
Evandro Milhomen Inácio Arruda

PSOL

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a

vaga)
PSC

Dr. Heleno vaga do Bloco PFL, PRONA Deley vaga do PSOL

Pastor Amarildo vaga do PSOL

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Alceu Collares (PDT)
1º Vice-Presidente: André Costa (PDT)
2º Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcos de Jesus (S.PART.)
Titulares Suplentes

PT
João Magno Carlito Merss vaga do PTB

Luiz Sérgio Dr. Rosinha
Nilson Mourão Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta Mariângela Duarte
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Paulo Delgado

Zico Bronzeado
PMDB

André Zacharow Edson Ezequiel
Átila Lins João Matos
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Moreira Franco

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Aroldo Cedraz André de Paula
Carlos Melles vaga do PL Antonio Carlos Magalhães Neto
Claudio Cajado Jairo Carneiro
Francisco Rodrigues Roberto Brant
Salatiel Carvalho vaga do PPS Vilmar Rocha vaga do PL

(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Zelinda Novaes vaga do PMDB

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Alberto Goldman
Itamar Serpa Luiz Carlos Hauly
João Castelo Zulaiê Cobra
Sebastião Madeira vaga do PL

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Reginaldo Germano Francisco Turra
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Jair Bolsonaro

PTB
Alceste Almeida José Chaves
Arnon Bezerra (Dep. do PT ocupa a vaga)
Pastor Frankembergen vaga do PT

PL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Medeiros

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSB

Eduardo Campos vaga do PMDB Alexandre Cardoso
João Paulo Gomes da Silva Júlio Delgado
Marcondes Gadelha

PDT
Alceu Collares (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
André Costa vaga do PMDB

João Herrmann Neto vaga do PMDB

PPS
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Rogério Teófilo

PC do B
Socorro Gomes Renildo Calheiros

PV
Fernando Gabeira Vittorio Medioli

PSOL
Maninha vaga do PP Babá vaga do PDT

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: José Militão (PTB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
3º Vice-Presidente: Ademir Camilo (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Assis Miguel do Couto
José Eduardo Cardozo Colombo
Paulo Pimenta Hélio Esteves

PMDB
Cabo Júlio Gilberto Nascimento
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Mendes Ribeiro Filho
1 vaga 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga Edmar Moreira
Moroni Torgan Laura Carneiro

Roberto Magalhães vaga do PPS

PSDB
João Campos Bosco Costa
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zulaiê Cobra

PP
José Otávio Germano Jair Bolsonaro
Professor Irapuan Teixeira vaga do

PSDB Reginaldo Germano

(Dep. do PL ocupa a vaga)
PTB

Arnaldo Faria de Sá Fleury
Ary Kara vaga do PMDB Pastor Frankembergen vaga do PDT

José Militão Pastor Reinaldo
PL

Coronel Alves vaga do PP Neucimar Fraga
Lincoln Portela

PSB
Josias Quintal Gonzaga Patriota

PDT
Ademir Camilo (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS

Raul Jungmann
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762



FAX: 3216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Simão Sessim (PP)
1º Vice-Presidente: Vanderlei Assis (PP)
2º Vice-Presidente: Nazareno Fonteles (PT)
3º Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Durval Orlato
Dr. Rosinha Orlando Desconsi
Guilherme Menezes Selma Schons
Luiz Bassuma vaga do PTB Tarcísio Zimmermann
Nazareno Fonteles Telma de Souza
Roberto Gouveia

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Jorge Alberto Chicão Brígido
Osmar Terra Darcísio Perondi
Saraiva Felipe Lúcia Braga
Teté Bezerra Silas Brasileiro vaga do PL

Waldemir Moka
Bloco PFL, PRONA

Elimar Máximo Damasceno Celcita Pinheiro
Zelinda Novaes Nice Lobão
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Ronaldo Caiado
(Dep. do PL ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Ana Alencar
Rafael Guerra Antonio Joaquim vaga do PV

Raimundo Gomes de Matos Eduardo Paes
Thelma de Oliveira Leonardo Vilela

Walter Barelli
PP

Dr. Benedito Dias Feu Rosa
José Linhares vaga do PSOL João Batista
Simão Sessim Nilton Baiano
Suely Campos vaga do PV

Vanderlei Assis
PTB

Arnaldo Faria de Sá Edir Oliveira
Fernando Gonçalves Kelly Moraes
(Dep. do PT ocupa a vaga) Osmânio Pereira

PL
Amauri Gasques Lincoln Portela

Reinaldo Gripp
(Dep. do PMDB ocupa

a vaga)
Remi Trinta vaga do Bloco PFL, PRONA

PSB
Dr. Ribamar Alves Iberê Ferreira
Jorge Gomes Luiza Erundina

PDT
Manato Mário Heringer

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do Bloco PFL, PRONA Colbert Martins
Geraldo Resende

PC do B
Jandira Feghali Jamil Murad

PV

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa

a vaga)
PSOL

(Dep. do PP ocupa a vaga) Maninha
Secretário(a): Gardene Aguiar
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Aracely de Paula (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Carlos Santana
Marco Maia Luiz Sérgio
Tarcísio Zimmermann Maurício Rands
Vicentinho Professor Luizinho

PMDB
Henrique Eduardo Alves Ann Pontes
Lúcia Braga Leonardo Picciani
Moraes Souza Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis 2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia Dr. Pinotti
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Joaquim Francisco
(Dep. do PC do B ocupa a vaga) Laura Carneiro

PSDB
Walter Barelli Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Eduardo Barbosa
(Dep. do PL ocupa a vaga) Narcio Rodrigues

PP
Érico Ribeiro Benedito de Lira
Pedro Henry Sandes Júnior

PTB
Edir Oliveira vaga do PSDB Arnaldo Faria de Sá
Enio Tatico Ricarte de Freitas
Jovair Arantes

PL
Aracely de Paula Sandro Mabel

Coronel Alves
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
Luciano Castro vaga do PMDB

Medeiros vaga do PSDB

PSB
Pastor Francisco Olímpio Carlos Mota vaga do PPS

Isaías Silvestre vaga do PL

Maria Helena
PDT

João Fontes Pompeo de Mattos
PPS

Cláudio Magrão
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
Vanessa Grazziotin vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Luciana Genro vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
2º Vice-Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado César Medeiros
Ivo José José Eduardo Cardozo
Vadinho Baião Simplício Mário

PMDB
Asdrubal Bentes Bernardo Ariston
Benjamin Maranhão vaga do PP Moacir Micheletto vaga do PL

Carlos Eduardo Cadoca Pastor Pedro Ribeiro



Hermes Parcianello 1 vaga
Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PTB ocupa a vaga) José Mendonça Bezerra
(Dep. do PSC ocupa a vaga) José Rocha
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Marcelo Guimarães Filho

PSDB
Bismarck Maia Antonio Cambraia
Marcelo Teixeira 1 vaga

PP
Herculano Anghinetti Ildeu Araujo
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) João Tota

PTB
Alex Canziani vaga do Bloco PFL, PRONA Edna Macedo vaga do PDT

Josué Bengtson vaga do PL Jovair Arantes
Kelly Moraes vaga do Bloco PFL, PRONA Marcus Vicente
Ricarte de Freitas
1 vaga

PL

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Edinho Montemor Dr. Ribamar Alves
PDT

André Figueiredo
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
PPS

Fernando Estima Roberto Freire
PSC

Deley vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Lupércio Ramos (PMDB)
2º Vice-Presidente: Giacobo (PL)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Hélio Esteves
Devanir Ribeiro Marco Maia
Telma de Souza Vadinho Baião
Vitorassi Virgílio Guimarães
(Dep. do PL ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro

PMDB
Edinho Bez Alexandre Santos
Eliseu Padilha Átila Lins
Jair de Oliveira vaga do PDT Nelson Bornier
José Priante vaga do PC do B Osvaldo Reis
Lupércio Ramos (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Marcello Siqueira
Mauro Lopes
Pedro Chaves vaga do PSC

Bloco PFL, PRONA
Eliseu Resende Francisco Rodrigues
Lael Varella Robério Nunes
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Marcelo Teixeira
Domiciano Cabral Narcio Rodrigues
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Paulo Feijó

PP
Francisco Appio Dilceu Sperafico
Leodegar Tiscoski João Tota vaga do Bloco PFL, PRONA

Mário Negromonte Nilton Baiano
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PTB

Ary Kara Carlos Dunga
Philemon Rodrigues Pedro Fernandes vaga do PMDB

Romeu Queiroz vaga do PC do B

Silas Câmara
PL

Chico da Princesa vaga do PT Jorge Pinheiro vaga do PP

Giacobo José Santana de Vasconcellos
Jaime Martins vaga do Bloco PFL, PRONA Oliveira Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Júnior Betão vaga do Bloco PFL, PRONA Reinaldo Gripp
Milton Monti
Wellington Roberto vaga do PPS

PSB
Beto Albuquerque vaga do PSDB (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Gonzaga Patriota 1 vaga
Mário Assad Júnior

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PPS
(Dep. do PL ocupa a vaga) Cezar Silvestri vaga do PSB

Juíza Denise Frossard
PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Milton Barbosa
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS

AMÉRICAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
José Pimentel Dra. Clair
Paulo Delgado Henrique Fontana
Rubens Otoni Luci Choinacki
Tarcísio Zimmermann Paulo Pimenta
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PFL
Fábio Souto Robério Nunes
Ney Lopes (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Pauderney Avelino 3 vagas
Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro

PSDB

Alberto Goldman
Aloysio Nunes Ferreira

(Licenciado)
Antonio Carlos Mendes Thame Luiz Carlos Hauly
Antonio Carlos Pannunzio Nilson Pinto
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Francisco Turra Vadão Gomes
Marcos Abramo vaga do PFL

PTB



Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Arnon Bezerra

Paes Landim vaga do PFL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Humberto Michiles
1 vaga 1 vaga

PSB
Alexandre Cardoso Renato Casagrande
João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL 1 vaga

Luiza Erundina
PPS

Nelson Proença Fernando Coruja
PDT

Severiano Alves Manato
PC do B

Jamil Murad Inácio Arruda
PRONA

1 vaga Elimar Máximo Damasceno
PSOL

Maninha vaga do PT Ivan Valente vaga do PT

Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROPOR DIRETRIZES
E NORMAS LEGAIS RELATIVAS AO TRATAMENTO A SER
DADO AOS ARQUIVOS GOVERNAMENTAIS DADOS COMO

CONFIDENCIAIS, RESERVADOS E/OU SECRETOS, BEM
COMO PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS E

LEGISLAÇÃO EXISTENTES SOBRE O MESMO ASSUNTO.
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh

PMDB
Mauro Benevides

PFL
Vilmar Rocha

PTB
Vicente Cascione

PL
Lincoln Portela

PDT
Mário Heringer
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO DE
PROJETOS E AÇÕES COM VISTAS À TRANSPOSIÇÃO E À

INTEGRAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS PARA A
REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO.

Presidente: José Carlos Machado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcondes Gadelha (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Zezéu Ribeiro
Fernando Ferro 5 vagas
José Pimentel
Josias Gomes

Luiz Couto
Nazareno Fonteles

PFL
Fernando de Fabinho (Dep. do PDT ocupa a vaga)
José Carlos Machado (Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Rocha 3 vagas
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho

PMDB
Benjamin Maranhão Aníbal Gomes
Henrique Eduardo Alves (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Jorge Alberto 2 vagas
Marcelo Castro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Bosco Costa
Helenildo Ribeiro Eduardo Barbosa
Manoel Salviano Gonzaga Mota
1 vaga João Castelo

PP
Benedito de Lira Mário Negromonte
Cleonâncio Fonseca Nélio Dias
Enivaldo Ribeiro 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Carlos Dunga
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Paes Landim vaga do PFL

1 vaga
PL

Almeida de Jesus 2 vagas
Heleno Silva

PSB
B. Sá vaga do PPS Isaías Silvestre
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa vaga do PDT

Marcondes Gadelha vaga do PTB Sandra Rosado vaga do PMDB

Pastor Francisco Olímpio 1 vaga
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Colbert Martins
PDT

Severiano Alves João Fontes vaga do PFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PV

Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A DEBATER E
EXAMINAR A GESTÃO DO FUNCAFÉ, A EFETIVIDADE E A

EFICIÊNCIA DA GESTÃO DO CDPC NAS POLÍTICAS
PÚBLICAS E PRIVADAS DO SETOR, BEM COMO AVALIAR
MODELOS ADMINISTRATIVOS ALTERNATIVOS E PROPOR

MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA APERFEIÇOAR A
LEGISLAÇÃO DO SETOR.

Presidente: Odair Cunha (PT)
1º Vice-Presidente: Renato Casagrande (PSB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
Relator: Carlos Melles (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Eduardo Valverde
Leonardo Monteiro 3 vagas
Luiz Eduardo Greenhalgh
Odair Cunha

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Marcello Siqueira José Priante
Mauro Lopes 2 vagas



Moacir Micheletto
Bloco PFL, PRONA

Carlos Melles Kátia Abreu
Eduardo Sciarra Paulo Magalhães
Roberto Brant 1 vaga

PSDB
Xico Graziano 2 vagas
Yeda Crusius

PP
Dilceu Sperafico Nilton Baiano
Romel Anizio 1 vaga

PTB
José Militão Osmânio Pereira
Nelson Marquezelli Romeu Queiroz
Tatico vaga do PL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Neucimar Fraga

PPS
Geraldo Thadeu Geraldo Resende

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL Luciano Leitoa
Renato Casagrande

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Inácio Arruda Daniel Almeida

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6235/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 002-A, DE
2003, QUE "ACRESCENTA ARTIGOS 90 E 91 AO ATO DAS

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
POSSIBILITANDO QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS
REQUISITADOS OPTEM PELA ALTERAÇÃO DE SUA

LOTAÇÃO FUNCIONAL DO ÓRGÃO CEDENTE PARA O
ÓRGÃO CESSIONÁRIO".

Presidente: Reinaldo Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
2º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Philemon Rodrigues (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Iara Bernardi
Zé Geraldo 5 vagas
4 vagas

PMDB

Cabo Júlio vaga do PSC (Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Marcelo Castro 4 vagas
Mauro Benevides
Osvaldo Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Gervásio Silva 4 vagas
Laura Carneiro
Vilmar Rocha
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
Érico Ribeiro Leodegar Tiscoski
Herculano Anghinetti Mário Negromonte
Sandes Júnior Vadão Gomes

PSDB

Carlos Alberto Leréia Itamar Serpa
Nicias Ribeiro João Campos
Zenaldo Coutinho 1 vaga

PTB
Jovair Arantes Jefferson Campos vaga do PMDB

Nelson Marquezelli José Militão
Philemon Rodrigues 2 vagas

Bloco PL, PSL
Júnior Betão Almeida de Jesus
Reinaldo Betão Luciano Castro
1 vaga Medeiros

PPS
Geraldo Thadeu 1 vaga

PSB
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Pompeo de Mattos Alceu Collares
Sérgio Miranda vaga do PC do B Renato Cozzolino vaga do PSC

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PSC

Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, Nº 3-A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES

NOVO PERÍODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.
Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo Luiz Couto
Paulo Delgado Maria do Carmo Lara
Rubens Otoni 4 vagas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
2 vagas

PFL
André de Paula Davi Alcolumbre vaga do PDT

Eduardo Sciarra Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro Rodrigo Maia
Mendonça Prado Ronaldo Caiado
Nice Lobão (Dep. do PL ocupa a vaga)
Roberto Magalhães vaga do PTB 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Marcelo Castro
Eliseu Padilha 3 vagas
Henrique Eduardo Alves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Antonio Carlos Pannunzio
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bonifácio de Andrada
Rafael Guerra Bosco Costa
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PP
Enivaldo Ribeiro Leodegar Tiscoski



Romel Anizio Mário Negromonte
1 vaga 1 vaga

PTB
Jefferson Campos vaga do PMDB Arnaldo Faria de Sá
Vicente Cascione Fleury
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Carlos Nader vaga do PFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho
1 vaga

PSB
João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT

Manato
(Dep. do PFL ocupa a

vaga)
PC do B

Renildo Calheiros 1 vaga
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): Ana Lucia R. Marques
Local: Anexo II Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54-A, DE

1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCÍCIO QUE NÃO
TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDIDA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil 6 vagas
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann
1 vaga

PFL
Laura Carneiro Antonio Carlos Magalhães Neto
Ney Lopes José Roberto Arruda
(Dep. do PP ocupa a vaga) 3 vagas
2 vagas

PMDB
Jorge Alberto Adelor Vieira
Leonardo Picciani 3 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Itamar Serpa
Hamilton Casara Zenaldo Coutinho
Helenildo Ribeiro 2 vagas
1 vaga

PP
Agnaldo Muniz vaga do PPS Nilton Baiano
Feu Rosa Zé Lima
Nélio Dias 1 vaga

Sandes Júnior
Vanderlei Assis vaga do PFL

PTB
Eduardo Seabra Philemon Rodrigues
Jefferson Campos vaga do PMDB 1 vaga
1 vaga

PL
Luciano Castro Medeiros
1 vaga Wellington Fagundes

PSB
Gonzaga Patriota 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga) Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58-A, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONVALIDAÇÃO DE
ALIENAÇÕES DE TERRAS PROCEDIDAS PELOS ESTADOS

NA FAIXA DE FRONTEIRA".
Presidente: João Grandão (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Hélio Esteves
João Grandão Zico Bronzeado
José Eduardo Cardozo 4 vagas
Nilson Mourão
Vignatti
1 vaga

PMDB
Gervásio Oliveira vaga do PDT Darcísio Perondi
Osmar Serraglio João Matos
Teté Bezerra Lupércio Ramos vaga do PPS

Waldemir Moka Moacir Micheletto
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Nelson Trad

1 vaga 1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Francisco Rodrigues Ronaldo Caiado
Murilo Zauith 3 vagas
Onyx Lorenzoni

PP
Carlos Souza José Janene
Cleonâncio Fonseca vaga do PV Mário Negromonte
Jair Bolsonaro 1 vaga
Luis Carlos Heinze vaga do PSB

Pedro Henry
Zonta vaga do PSC

PSDB
Antonio Carlos Mendes
Thame

Helenildo Ribeiro

Júlio Redecker Manoel Salviano
Thelma de Oliveira Nicias Ribeiro

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Iris Simões



Nelson Marquezelli Silas Câmara
Ricarte de Freitas 1 vaga
1 vaga

Bloco PL, PSL
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

2 vagas (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL Barbosa Neto

(Dep. do PP ocupa a vaga)
João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco PL,

PSL

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zequinha Marinho

PV
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216.6215
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRÍPLICE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Divino (S.PART.)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Eduardo Valverde 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL

Edmar Moreira vaga do PL Antonio Carlos Magalhães
Neto

José Roberto Arruda (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Luiz Carlos Santos 3 vagas
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Nelson Trad Ann Pontes
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Osmar Serraglio
2 vagas 2 vagas

PSDB
Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PP

Cleonâncio Fonseca Antonio Cruz vaga do PTB

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Dilceu Sperafico
1 vaga

PTB
Fleury Paes Landim vaga do PFL

Vicente Cascione (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PL

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
José Santana de

Vasconcellos
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Raimundo Santos

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

S.PART.
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 101-A, DE

2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEIÇÃO

DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2º Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Devanir Ribeiro
José Pimentel Fernando Ferro
Luiz Sérgio Neyde Aparecida
Professor Luizinho Nilson Mourão
Rubens Otoni 2 vagas
1 vaga

PMDB
Fernando Diniz Almerinda de Carvalho
Gastão Vieira Aníbal Gomes
Jader Barbalho Átila Lins vaga do PPS

Nelson Trad Pastor Pedro Ribeiro
1 vaga Wilson Santiago

Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA

Laura Carneiro Ney Lopes
Moroni Torgan Rodrigo Maia
Robério Nunes 2 vagas
Vic Pires Franco

PP
Benedito de Lira Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Romel Anizio



Professor Irapuan Teixeira 1 vaga
PSDB

Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bismarck Maia
Jutahy Junior Bosco Costa
Luiz Carlos Hauly Carlos Alberto Leréia

PTB
José Múcio Monteiro Iris Simões
Paes Landim Jovair Arantes
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Medeiros
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Jorge Gomes 1 vaga
PDT

Álvaro Dias Mário Heringer
João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSC
Pastor Amarildo vaga do PTB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 106-A, DE

1999, QUE "SUPRIME O § 7º DO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (SUPRIMINDO O DISPOSITIVO QUE TORNA

INELEGÍVEL, NO TERRITÓRIO DE JURISDIÇÃO DO TITULAR,
CÔNJUGE E OS PARENTES CONSANGÜÍNEOS OU AFINS,
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DE GOVERNADOR E DE

PREFEITO).
Presidente: Alceu Collares (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: André de Paula (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro Ana Guerra
Henrique Afonso Rubens Otoni
José Mentor 4 vagas
Paulo Delgado
Zico Bronzeado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Cezar Schirmer
Hermes Parcianello
Mauro Benevides
Mauro Lopes

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Ney Lopes
Roberto Magalhães
Vic Pires Franco

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Sebastião Madeira Zenaldo Coutinho
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Benedito de Lira 3 vagas

Leodegar Tiscoski
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Paes Landim
Fleury 2 vagas
1 vaga

PL
Almeida de Jesus (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Badu Picanço (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Fernando Coruja 1 vaga

PSB
1 vaga Edinho Montemor vaga do PL

1 vaga
PDT

Alceu Collares Ademir Camilo vaga do PL

Wagner Lago vaga do PP Luiz Piauhylino
PC do B

Perpétua Almeida Jamil Murad
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do PL

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216.6206
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE
1995, QUE "MODIFICA O PARÁGRAFO 4º DO ART. 225 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUINDO O CERRADO NA
RELAÇÃO DOS BIOMAS CONSIDERADOS PATRIMÔNIO

NACIONAL".
Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Zezéu Ribeiro
João Grandão 5 vagas
Leonardo Monteiro
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Celcita Pinheiro Eliseu Resende
José Roberto Arruda Lael Varella
Vilmar Rocha Ronaldo Caiado
2 vagas 2 vagas

PMDB
Aníbal Gomes 4 vagas
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

PSDB
Carlos Alberto Leréia Hamilton Casara
Professora Raquel Teixeira João Campos
Ronaldo Dimas (Licenciado) 2 vagas
Thelma de Oliveira

PP
Romel Anizio Carlos Souza
Zé Lima Sandes Júnior
1 vaga 1 vaga

PTB



Ricarte de Freitas 2 vagas
Sandro Matos

PL
Jaime Martins Jorge Pinheiro
Maurício Rabelo Raimundo Santos

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
1 vaga

PPS
Geraldo Resende Colbert Martins

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga Elimar Máximo Damasceno

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 138, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA JUVENTUDE".

Presidente: Júnior Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
3º Vice-Presidente: Zonta (PP)
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Carlos Abicalil
Reginaldo Lopes João Grandão
Roberto Gouveia Maurício Rands
Selma Schons 3 vagas
Vignatti
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Benjamin Maranhão 5 vagas
Leandro Vilela
Marinha Raupp
Zé Gerardo
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Clóvis Fecury
Davi Alcolumbre
Laura Carneiro

PSDB
Eduardo Barbosa Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto João Campos
1 vaga Thelma de Oliveira

PP
Sandes Júnior Ildeu Araujo
Zonta Julio Lopes
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Carlos Dunga (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Kelly Moraes 2 vagas
1 vaga

PL
Heleno Silva Humberto Michiles
Júnior Betão Paulo Gouvêa
Reinaldo Betão Wellington Fagundes

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB

Luciano Leitoa Barbosa Neto
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
André Figueiredo
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 157-A, DE

2003, DO SR. LUIZ CARLOS SANTOS, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA DE REVISÃO CONSTITUCIONAL E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Michel Temer (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Roberto Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia José Eduardo Cardozo
João Paulo Cunha Luiz Bassuma
Luiz Eduardo Greenhalgh Maurício Rands
Mariângela Duarte Paulo Rubem Santiago
Odair Cunha Walter Pinheiro
Rubens Otoni (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Albérico Filho Mendes Ribeiro Filho
Eliseu Padilha Nelson Trad
Mauro Benevides 3 vagas
Michel Temer
Moreira Franco

Bloco PFL, PRONA
Luiz Carlos Santos Alberto Fraga
Paulo Magalhães Pauderney Avelino
Roberto Magalhães Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha 1 vaga

PSDB
Bonifácio de Andrada Gonzaga Mota
Bosco Costa Ronaldo Cezar Coelho
Zenaldo Coutinho Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Antonio Cruz
Darci Coelho Ricardo Barros
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PTB
Jefferson Campos Fleury
Paes Landim 2 vagas
Vicente Cascione

PL
Coronel Alves Carlos Nader
Milton Monti Maurício Rabelo
Neucimar Fraga 1 vaga

PPS
Nelson Proença Rogério Teófilo

PSB
Sandra Rosado 1 vaga

PDT
Alceu Collares Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho



PSOL
João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6215/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 200-A, DE
2003, QUE "ALTERA O ART. 89 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE
RONDÔNIA AOS QUADROS DA UNIÃO".

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PFL)
3º Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
Relator: Agnaldo Muniz (PP)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo 6 vagas
Eduardo Valverde
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Zé Geraldo
Zico Bronzeado

PMDB
Leonardo Picciani Gervásio Oliveira vaga do PDT

Marinha Raupp Lupércio Ramos vaga do PPS

Natan Donadon 5 vagas
Osvaldo Reis
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 4 vagas
Francisco Rodrigues
Kátia Abreu
Pauderney Avelino

PSDB
Carlos Alberto Leréia 3 vagas
Hamilton Casara vaga do PL

2 vagas
PP

Agnaldo Muniz Celso Russomanno
Darci Coelho 2 vagas
1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Homero Barreto
Josué Bengtson vaga do PV Pedro Fernandes
Pastor Frankembergen Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Coronel Alves Luciano Castro
Miguel de Souza (Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Gonzaga Patriota Carlos Mota vaga do PL

Maria Helena vaga do PPS Luciano Leitoa
PDT

Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PV

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216-6216/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215-A, DE

2003, QUE "ACRESCENTA O § 3º AO ART. 42 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DISPÕE SOBRE OS

MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS" (POSSIBILITANDO AOS MILITARES DOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A

ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGO DE PROFESSOR,
CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO OU DE CARGO PRIVATIVO

DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE).
Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
2º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Odair Cunha (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia 6 vagas
José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara
Odair Cunha
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Gilberto Nascimento Darcísio Perondi
João Correia Gervásio Oliveira vaga do PDT

Jorge Alberto 4 vagas
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion 4 vagas
Alberto Fraga vaga do PTB

Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado
1 vaga

PSDB
Bismarck Maia Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia João Campos
Luiz Carlos Hauly Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Darci Coelho
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Ildeu Araujo
1 vaga 1 vaga

PTB
Pastor Reinaldo 3 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PL
Coronel Alves Luciano Castro
Jorge Pinheiro Remi Trinta
1 vaga 1 vaga

PPS
Colbert Martins 1 vaga
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Givaldo Carimbão
1 vaga

PDT

Álvaro Dias
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz



Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 228-A, 255,
285 E 293, DE 2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO

NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Devanir Ribeiro
Jorge Bittar José Pimentel
José Mentor Nilson Mourão
Paulo Bernardo (Licenciado) Paulo Delgado
Virgílio Guimarães Paulo Pimenta
Walter Pinheiro Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto Abelardo Lupion
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Eliseu Resende
Mussa Demes José Carlos Machado
Pauderney Avelino Luiz Carreira
Vic Pires Franco (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
Delfim Netto vaga do PP Ann Pontes
Eduardo Cunha Benjamin Maranhão
Henrique Eduardo Alves José Priante
Lupércio Ramos vaga do PPS Luiz Bittencourt
Osmar Serraglio Wilson Santiago
Pedro Chaves
Pedro Novais

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman Paulo Bauer vaga do PFL

Zenaldo Coutinho Ronaldo Dimas (Licenciado)
Yeda Crusius

PP
Francisco Dornelles Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Feu Rosa
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando Monteiro Jackson Barreto
José Militão Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Vicente Cascione

PL
Miguel de Souza Humberto Michiles
Raimundo Santos Jaime Martins
Sandro Mabel 1 vaga

PSB
Beto Albuquerque Barbosa Neto
Renato Casagrande Gonzaga Patriota

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira
Sérgio Miranda vaga do PC do B João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Daniel Almeida

PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A

Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272-A, DE

2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Leonardo Monteiro (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Nilson Mourão 5 vagas
Paulo Delgado
Telma de Souza
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Fernando Lopes Átila Lins vaga do PPS

João Correia 5 vagas
Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Francisco Rodrigues Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Ivan Ranzolin vaga do PP 4 vagas
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
1 vaga

PP
Feu Rosa Dilceu Sperafico
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Francisco Dornelles

1 vaga Professor Irapuan Teixeira
PSDB

Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro Luiz Carlos Hauly
João Castelo Manoel Salviano

PTB
Arnon Bezerra 3 vagas
Jackson Barreto
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus Jaime Martins

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco

PL, PSL

PDT
João Herrmann Neto vaga do PPS André Costa vaga do PT

Severiano Alves Mário Heringer
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PSC

Zequinha Marinho (Dep. do PTC ocupa a vaga)
PV

1 vaga 1 vaga
PSOL



Maninha vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

S.PART.
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 333-A, DE

2004, DO SR. POMPEO DE MATTOS, QUE "MODIFICA A
REDAÇÃO DO ART. 29A E ACRESCENTA ART. 29B À

CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE O LIMITE
DE DESPESAS E A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS DE

VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
2º Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Ana Guerra
João Grandão Anselmo
Luiz Eduardo Greenhalgh Durval Orlato
Maria do Carmo Lara Eduardo Valverde
Reginaldo Lopes Leonardo Monteiro
Rubens Otoni Zezéu Ribeiro

PMDB
Darcísio Perondi Átila Lins
Gilberto Nascimento Osvaldo Reis
Mauro Benevides 3 vagas
Pedro Chaves
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Carlos Batata José Carlos Machado
Fernando de Fabinho 3 vagas
Gervásio Silva
Ivan Ranzolin

PSDB
Átila Lira Ana Alencar
Carlos Alberto Leréia Antonio Carlos Pannunzio
Gonzaga Mota Yeda Crusius

PP
Dilceu Sperafico Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Professor Irapuan Teixeira
Lino Rossi Reginaldo Germano

PTB
Arnon Bezerra Jackson Barreto
Fernando Gonçalves Jefferson Campos
Marcus Vicente 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Jaime Martins
Milton Monti Oliveira Filho
Neucimar Fraga 1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Geraldo Resende

PSB
Jorge Gomes Júlio Delgado

PDT
Mário Heringer Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Leonardo Mattos Jovino Cândido
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6205/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 334-A, DE

1996, "QUE VEDA A NOMEAÇÃO DE PARENTES DE
AUTORIDADES PARA CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

DE CONFIANÇA".
Presidente: Manato (PDT)
1º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2º Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Ana Guerra
José Eduardo Cardozo Luiz Bassuma
Luiz Couto Vadinho Baião
Rubens Otoni 3 vagas
Walter Pinheiro
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Mauro Benevides
3 vagas

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Antonio Carlos Magalhães Neto
José Roberto Arruda
Onyx Lorenzoni

PSDB
Yeda Crusius Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Bosco Costa
Zulaiê Cobra 1 vaga

PP
Benedito de Lira 3 vagas
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Iris Simões
Jackson Barreto Nelson Marquezelli
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL
Medeiros Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Coronel Alves
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PSB
Carlos Mota vaga do PL Iberê Ferreira vaga do PTB

Edinho Montemor vaga do PL Jorge Gomes
Isaías Silvestre
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
Manato Luiz Piauhylino
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Perpétua Almeida Daniel Almeida

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 349-A, DE

2001, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DOS ARTS. 52, 53, 55 E 66
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA ABOLIR O VOTO



SECRETO NAS DECISÕES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E
DO SENADO FEDERAL".

Presidente: Juíza Denise Frossard (PPS)
1º Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Eduardo Cardozo (PT)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo 6 vagas
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Eliseu Padilha
Paulo Afonso
2 vagas

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Santos Onyx Lorenzoni
Ney Lopes 2 vagas
Ronaldo Caiado

PP
Francisco Turra Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio João Leão vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Bonifácio de Andrada
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Fleury Jovair Arantes
Ricardo Izar 2 vagas
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almir Sá Oliveira Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB Dimas Ramalho
1 vaga

PSB

Alexandre Cardoso
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL,

PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do

Bloco PL, PSL Renato Casagrande

PDT
Ademir Camilo Enio Bacci

PC do B
Renildo Calheiros Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 358-A, DE

2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
DOS ARTS. 21, 22, 29, 48, 93, 95, 96, 98, 102, 103-B, 104, 105,
107, 111-A, 114, 115, 120, 123, 124, 125, 128, 129, 130-A E 134

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ACRESCENTA OS ARTS. 97-
A, 105-A, 111-B E 116-A, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

(REFORMA DO JUDICIÁRIO).
Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
Iriny Lopes Nelson Pellegrino
José Eduardo Cardozo 4 vagas
Luiz Alberto
Maurício Rands
Rubens Otoni

PMDB
Albérico Filho Ann Pontes
Átila Lins 4 vagas
Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho
Paulo Afonso

Bloco PFL, PRONA
Félix Mendonça 4 vagas
José Rocha
Paulo Magalhães
Robério Nunes

PSDB
Bonifácio de Andrada Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda João Campos

PP
Agnaldo Muniz 3 vagas
Benedito de Lira
Darci Coelho

PTB
Fleury 3 vagas
Paes Landim
1 vaga

PL
Aracely de Paula Carlos Nader
Milton Monti José Santana de Vasconcellos
1 vaga Raimundo Santos

PPS
Juíza Denise Frossard Colbert Martins

PSB
Sandra Rosado (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PDT
Luiz Piauhylino João Fontes

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PSB

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6201/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 366-A, DE

2005, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" (ESTABELECENDO O
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE JUIZ DE PAZ,

MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA DAS
RESPECTIVAS FUNÇÕES).

Presidente:



1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
5 vagas 5 vagas

PMDB
André Zacharow Ann Pontes
Cezar Schirmer Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho Pedro Irujo
Nelson Trad 2 vagas
Osmar Serraglio

Bloco PFL, PRONA
Ivan Ranzolin 4 vagas
Mendonça Prado
Vilmar Rocha
1 vaga

PSDB
João Campos Antonio Carlos Pannunzio
Vicente Arruda Átila Lira
Zulaiê Cobra Bosco Costa

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Feu Rosa
Nilton Baiano

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ary Kara
Edir Oliveira Fleury
Paes Landim Jovair Arantes

PL
Jaime Martins Almir Sá
1 vaga Humberto Michiles

PSB
João Paulo Gomes da Silva 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PDT
Pompeo de Mattos Sérgio Miranda

PPS
Juíza Denise Frossard 1 vaga

PC do B
1 vaga 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSC
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): .

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 431-A, DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA

CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin 6 vagas
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcísio Zimmermann
Telma de Souza

PFL
André de Paula 5 vagas
Fábio Souto

Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado

PMDB
Cezar Schirmer André Zacharow vaga do PDT

Gilberto Nascimento vaga do PSB João Correia
Marcelo Castro Osvaldo Reis
Max Rosenmann (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Paulo Afonso 1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Thelma de Oliveira Walter Feldman
Yeda Crusius (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira Zonta
José Linhares 2 vagas
Suely Campos

PTB
Kelly Moraes Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Wanderval Santos
Oliveira Filho (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PSB
Luiza Erundina Sandra Rosado vaga do PMDB

Marcondes Gadelha vaga do PTB 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
1 vaga Geraldo Resende

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Mário Heringer (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 438-A, DE

2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A

ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).

Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcísio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Eduardo Valverde
Dra. Clair João Grandão vaga do PSB

Leonardo Monteiro Jorge Boeira
Neyde Aparecida Zé Geraldo
Tarcísio Zimmermann (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

1 vaga
PFL

Francisco Rodrigues Abelardo Lupion
Kátia Abreu Alberto Fraga vaga do PTB

Ronaldo Caiado Fernando de Fabinho



(Dep. do PP ocupa a vaga) Ivan Ranzolin vaga do PP

1 vaga (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Asdrubal Bentes 3 vagas
Bernardo Ariston
Teté Bezerra

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)

Bosco Costa

Anivaldo Vale João Almeida
Eduardo Barbosa Júlio Redecker
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara

PP
Marcos Abramo vaga do PFL Cleonâncio Fonseca
Zé Lima Enivaldo Ribeiro
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Homero Barreto Pastor Reinaldo
Josué Bengtson (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Medeiros José Carlos Araújo vaga do PFL

1 vaga Luciano Castro
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre Sandra Rosado vaga do PMDB

Luiza Erundina (Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Dr. Rodolfo Pereira João Fontes
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PSC
Milton Barbosa vaga do PFL

Pastor Amarildo vaga do PL

Zequinha Marinho vaga do PFL

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 446-A, DE

2005, QUE "DISPÕE SOBRE A NÃO APLICAÇÃO DA
RESSALVA DO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO
PLEITO ELEITORAL DE 2006" (AMPLIANDO PARA 31 DE

DEZEMBRO DE 2005 O PRAZO PARA APROVAÇÃO E
VIGÊNCIA DE LEI QUE ALTERE O PROCESSO ELEITORAL

DE 2006).
Presidente: João Almeida (PSDB)
1º Vice-Presidente: Telma de Souza (PT)
2º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: B. Sá (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato Iriny Lopes
Reginaldo Lopes Maria do Rosário
Roberto Gouveia 4 vagas
Rubens Otoni

Telma de Souza
Vitorassi

PMDB
Hermes Parcianello Aníbal Gomes
Jorge Alberto Cezar Schirmer
Olavo Calheiros (Licenciado) Luiz Bittencourt
Rose de Freitas Marinha Raupp
1 vaga Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Ivan Ranzolin Aroldo Cedraz
Ney Lopes 3 vagas
Roberto Magalhães
Ronaldo Caiado

PSDB
João Almeida Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz 3 vagas
Benedito de Lira
Darci Coelho

PTB
Fleury 3 vagas
Iris Simões
Paes Landim

PL
Lincoln Portela Júnior Betão
Miguel de Souza Reinaldo Betão
1 vaga 1 vaga

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
B. Sá 1 vaga

PDT
João Herrmann Neto João Fontes

PC do B
Renildo Calheiros Jandira Feghali

PV
Jovino Cândido 1 vaga
Secretário(a): Ana Lucia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 457-A, DE
2005, DO SENADO FEDERAL, QUE "ALTERA O ART. 40 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RELATIVO AO LIMITE DE IDADE
PARA A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DO SERVIDOR

PÚBLICO EM GERAL, E ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
José Eduardo Cardozo 5 vagas
José Pimentel
Maurício Rands
Rubens Otoni
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PMDB
Asdrubal Bentes Albérico Filho
Eunício Oliveira Almerinda de Carvalho vaga do PP

Jader Barbalho Átila Lins
Mauro Benevides Benjamin Maranhão
Nelson Bornier Marinha Raupp



Mendes Ribeiro Filho
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho José Carlos Aleluia
José Carlos Machado Mussa Demes
Júlio Cesar 2 vagas
Laura Carneiro

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota Paulo Bauer
João Castelo 1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca Carlos Souza
Francisco Garcia Nelson Meurer
Romel Anizio (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra 2 vagas
Paes Landim

PL
Medeiros Humberto Michiles
Sandro Mabel Reinaldo Betão
1 vaga 1 vaga

PPS
Fernando Estima Colbert Martins

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto

PDT
Alceu Collares João Fontes

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga

PTC
Carlos Willian vaga do PT

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6204/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 479-A, DE

2005, DA SRA. ALMERINDA DE CARVALHO, QUE
"ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS PARA CONSIDERAR

ESTÁVEIS OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, EM ATUAÇÃO

HÁ 9 (NOVE) ANOS OU MAIS".
Presidente: Sandro Matos (PTB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Sérgio (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Reginaldo Lopes
Devanir Ribeiro 4 vagas
Jorge Bittar
Luiz Couto
Luiz Sérgio

PMDB
Almerinda de Carvalho Chicão Brígido
Ann Pontes Leonardo Picciani
Benjamin Maranhão Osvaldo Biolchi
Edson Ezequiel Paulo Lima
Moreira Franco Wladimir Costa

Bloco PFL, PRONA
Almir Moura Alberto Fraga
Arolde de Oliveira 3 vagas
Fernando de Fabinho
Laura Carneiro

PSDB
Antonio Joaquim Marcelo Teixeira
Helenildo Ribeiro Rafael Guerra
Thelma de Oliveira 1 vaga

PP
Julio Lopes 3 vagas
Simão Sessim
Vanderlei Assis

PTB
Arnaldo Faria de Sá Nelson Marquezelli
Fernando Gonçalves Paes Landim
Sandro Matos 1 vaga

PL
Carlos Nader Paulo Gouvêa
Reinaldo Betão Reinaldo Gripp

PSB
Alexandre Cardoso Josias Quintal
Jorge Gomes 1 vaga

PDT
Mário Heringer Manato

PPS
Geraldo Resende 1 vaga

PC do B
Jandira Feghali Perpétua Almeida

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PSOL
Maninha Babá
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6215/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 487-A, DE
2005, DO SR. ROBERTO FREIRE, QUE "DISPÕE SOBRE A

DEFENSORIA PÚBLICA, SUAS ATRIBUIÇÕES, GARANTIAS,
VEDAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
1º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Nelson Pellegrino (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Eduardo Valverde
Luiz Couto José Eduardo Cardozo
Nelson Pellegrino José Mentor
Nilson Mourão Maurício Rands
Vander Loubet 1 vaga

PMDB
Gilberto Nascimento Albérico Filho
Mauro Benevides Ann Pontes
Nelson Trad Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio Teté Bezerra
Wilson Santiago 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Antonio Carlos Magalhães Neto
Fernando de Fabinho
Murilo Zauith

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Léo Alcântara

PP
Enivaldo Ribeiro Agnaldo Muniz
Feu Rosa 2 vagas
José Otávio Germano

PTB



Edir Oliveira Fernando Gonçalves
Jefferson Campos Fleury
Paes Landim Romeu Queiroz

PL
Almeida de Jesus Almir Sá
Sandro Mabel José Carlos Araújo

PSB
Carlos Mota 2 vagas
Mário Assad Júnior

PDT
Severiano Alves André Figueiredo

PPS
Juíza Denise Frossard Fernando Estima

PC do B
Vanessa Grazziotin Inácio Arruda

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSC
Zequinha Marinho (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSOL
Maninha vaga do PSC

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6203/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 524-A, DE

2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A FIM DE

INSTITUIR O FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO
HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO".
Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Josias Gomes
José Pimentel 5 vagas
Luiz Bassuma
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro

PFL
Fernando de Fabinho Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Júlio Cesar
José Rocha (Dep. do PL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 2 vagas
Osvaldo Coelho

PMDB
Jorge Alberto 4 vagas
Mauro Lopes
Olavo Calheiros (Licenciado)
Wilson Santiago

PSDB
Bosco Costa Antonio Cambraia
Gonzaga Mota Narcio Rodrigues
Helenildo Ribeiro Vicente Arruda
João Almeida Walter Feldman

PP
Cleonâncio Fonseca João Leão vaga do PL

Márcio Reinaldo Moreira 3 vagas
Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto Jonival Lucas Junior
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL

Heleno Silva José Carlos Araújo vaga do PFL

Jaime Martins (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Mário Heringer Severiano Alves

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. Fialho Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 533-A, DE

2006, DO SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, QUE "ACRESCENTA
O INCISO VI AO ART. 51, O INCISO XVI AO ART. 52,

MODIFICA OS §§2º E 3º DO ART. 55, ACRESCENTA O §5º AO
ART. 55 E A ALÍNEA 'S' AO INCISO I DO ART. 102, PARA

ATRIBUIR AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A
COMPETÊNCIA PARA JULGAR PARLAMENTAR EM

DETERMINADOS CASOS DE PERDA DE MANDATO (ART. 55,
I E II), APÓS ADMITIDO O PROCESSO, POR VOTAÇÃO

OSTENSIVA E MAIORIA ABSOLUTA, PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS OU PELO SENADO FEDERAL".

Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2º Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PL)
3º Vice-Presidente: Feu Rosa (PP)
Relator: Fleury (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurício Rands

PMDB
Adelor Vieira 5 vagas
Albérico Filho
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
André Zacharow
Eduardo Cunha vaga do PSC

Bloco PFL, PRONA
Jairo Carneiro 4 vagas
Mendonça Prado
Paulo Magalhães
Roberto Magalhães

PSDB
Custódio Mattos Antonio Carlos Pannunzio
Gonzaga Mota Bosco Costa
Gustavo Fruet Ronaldo Cezar Coelho

PP
Feu Rosa 3 vagas
Leodegar Tiscoski
Nilton Baiano

PTB
Arnaldo Faria de Sá Alex Canziani
Arnon Bezerra Jackson Barreto
Fleury Romeu Queiroz

PL
José Carlos Araújo Almir Sá



1 vaga José Santana de Vasconcellos
PSB

Marcondes Gadelha 2 vagas
Renato Casagrande

PDT
Mário Heringer Enio Bacci

PPS
Juíza Denise Frossard Dr. Francisco Gonçalves

PC do B
Agnelo Queiroz 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Jovino Cândido

PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Heleno
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho-
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6206
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 534-A, DE

2002, QUE "ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".
Presidente: Iara Bernardi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Durval Orlato
Devanir Ribeiro José Mentor
Eduardo Valverde Odair Cunha
Iara Bernardi Patrus Ananias (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago 2 vagas
1 vaga

PFL
César Bandeira Abelardo Lupion
Dr. Pinotti (Dep. do PL ocupa a vaga)
Edmar Moreira vaga do PL 3 vagas
Félix Mendonça
2 vagas

PMDB
Benjamin Maranhão Cabo Júlio
Cezar Schirmer Osmar Serraglio
Gilberto Nascimento Silas Brasileiro
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB
João Campos Bosco Costa
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Itamar Serpa
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Vicente Arruda

PP
Francisco Garcia Érico Ribeiro
Nelson Meurer Julio Lopes
1 vaga Leodegar Tiscoski

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
Nelson Marquezelli Romeu Queiroz

PL
Coronel Alves Humberto Michiles
(Dep. do PFL ocupa a vaga) José Carlos Araújo vaga do PFL

Maurício Rabelo
PSB

Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota

PPS
Geraldo Resende Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Pompeo de Mattos Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 536-E, DE 1997, DO SR.
VALDEMAR COSTA NETO, QUE "MODIFICA O ARTIGO 60 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO FUNDAMENTAL).
Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Antônio Carlos Biffi
Fátima Bezerra Colombo
Iara Bernardi Luci Choinacki
Maria do Rosário Nazareno Fonteles
Paulo Rubem Santiago Selma Schons

PMDB
Gastão Vieira Luiz Bittencourt
João Matos 4 vagas
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Luiz Carreira
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

PSDB
Lobbe Neto Átila Lira
Nilson Pinto Luiz Carlos Hauly
Professora Raquel Teixeira Yeda Crusius

PP
José Linhares 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Abramo

PTB
Alex Canziani 3 vagas
Kelly Moraes
Paes Landim

PL
Medeiros Humberto Michiles
1 vaga Milton Monti

PSB
Luiza Erundina Ariosto Holanda
Renato Casagrande 1 vaga

PDT
Severiano Alves Maurício Quintella Lessa

PPS
Rogério Teófilo Geraldo Resende

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Chico Alencar Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta



Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6211/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6ª, 7ª, 8ª E 9ª
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Eduardo Valverde 5 vagas
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

PFL
Eduardo Sciarra Murilo Zauith
Fábio Souto (Dep. do PP ocupa a vaga)
Fernando de Fabinho 3 vagas
2 vagas

PMDB
André Zacharow vaga do PDT 4 vagas
Mauro Lopes
Rose de Freitas vaga do PSDB

Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Affonso Camargo
Gustavo Fruet vaga do PMDB Narcio Rodrigues
João Almeida Sebastião Madeira
Luiz Carlos Hauly 1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PP
Dilceu Sperafico Darci Coelho vaga do PFL

Herculano Anghinetti Mário Negromonte
1 vaga 2 vagas

PTB
Iris Simões 2 vagas
José Militão

PL
Oliveira Filho Chico da Princesa
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL Carlos Mota vaga do PL

Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Cezar Silvestri

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Leonardo Mattos Sarney Filho

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 603, DE

1998, QUE "REVOGA O § 3º DO ART. 49 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA ENFITEUSE AOS TERRENOS
DE MARINHA SITUADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA NA

ORLA MARÍTIMA).
Presidente: Feu Rosa (PP)
1º Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
2º Vice-Presidente: Pedro Fernandes (PTB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB)
Relator: Telma de Souza (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Selma Schons
Luiz Sérgio (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Mauro Passos 4 vagas
Telma de Souza
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Alexandre Santos Moraes Souza
André Zacharow vaga do PDT 4 vagas
Eliseu Padilha
Gilberto Nascimento
Max Rosenmann
Rose de Freitas

Bloco PFL, PRONA
Félix Mendonça José Carlos Machado
Júlio Cesar 3 vagas
Laura Carneiro
Paulo Magalhães

PSDB
Gonzaga Mota Affonso Camargo
Luiz Carlos Hauly Antonio Carlos Pannunzio
Yeda Crusius Antonio Joaquim vaga do PP

João Castelo
PP

Feu Rosa Jair Bolsonaro vaga do PTB

João Leão vaga do PL (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Julio Lopes (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Leodegar Tiscoski 1 vaga

PTB
Jackson Barreto José Chaves
Pedro Fernandes Paes Landim
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga)

PL
Almir Sá Coronel Alves
Reinaldo Betão José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PP ocupa a vaga) Luciano Castro

PPS
1 vaga Cláudio Magrão

PSB
Renato Casagrande 1 vaga

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSOL
Chico Alencar vaga do PT

PSC
Dr. Heleno vaga do PP

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.144, DE 2003, DA SENHORA
MARIA DO CARMO LARA, QUE "INSTITUI A POLÍTICA
NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, DEFINE
DIRETRIZES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Colbert Martins (PPS)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Teté Bezerra (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Carlos Machado (PFL)
Relator: Julio Lopes (PP)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dr. Rosinha
Maria do Carmo Lara Dra. Clair
Orlando Desconsi Mauro Passos
Simplício Mário Paulo Rubem Santiago
Terezinha Fernandes Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PMDB
Alexandre Santos Darcísio Perondi
Marinha Raupp Eduardo Cunha
Moreira Franco João Magalhães
Teté Bezerra Nelson Bornier
Zé Gerardo Olavo Calheiros (Licenciado)

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Gervásio Silva
José Carlos Machado (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Osvaldo Coelho 2 vagas
Paulo Magalhães

PSDB
Antonio Carlos Mendes
Thame

Antonio Carlos Pannunzio

Julio Semeghini Domiciano Cabral
Rafael Guerra Eduardo Barbosa

PP
Julio Lopes Ildeu Araujo
Vanderlei Assis Romel Anizio
Zé Lima Vadão Gomes

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
Nelson Marquezelli 2 vagas
Pedro Fernandes

PL
Jaime Martins Chico da Princesa
Jorge Pinheiro Heleno Silva
Sandro Mabel Paulo Gouvêa

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Rogério Teófilo
PSB

1 vaga 1 vaga
PDT

Severiano Alves André Figueiredo
PC do B

Inácio Arruda Vanessa Grazziotin
PV

Fernando Gabeira Edson Duarte
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Sandra Rosado (PSB)

1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Dr. Francisco Gonçalves (PPS)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Iriny Lopes

Luci Choinacki
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
Maria do Rosário 4 vagas
Selma Schons
Telma de Souza
1 vaga

PFL
Celcita Pinheiro (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Kátia Abreu 4 vagas
Laura Carneiro
Nice Lobão
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Ann Pontes Lúcia Braga
Marinha Raupp Teté Bezerra
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Professora Raquel Teixeira Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Ronaldo Dimas (Licenciado)
Yeda Crusius Sebastião Madeira
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zulaiê Cobra

PP
Benedito de Lira Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca 2 vagas
Suely Campos

PTB
Elaine Costa Kelly Moraes
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Maurício Rabelo (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Oliveira Filho
(Dep. S.PART. ocupa a

vaga)
PSB

Luiza Erundina Carlos Mota vaga do PL

Maria Helena vaga do PPS 2 vagas
Sandra Rosado vaga do PMDB

1 vaga
PPS

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PDT

Alceu Collares Álvaro Dias
Renato Cozzolino vaga do PFL

PC do B
Alice Portugal Jandira Feghali

PV
Fernando Gabeira Leonardo Mattos

PSOL
Maninha vaga do PT

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 146, DE 2003,

QUE "REGULAMENTA O ART. 37 INCISO XXI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI PRINCÍPIOS E NORMAS



PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente:
1º Vice-Presidente: Enio Tatico (PTB)
2º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
Relator: Sérgio Miranda (PDT)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão 6 vagas
José Pimentel
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga

PMDB
Átila Lins vaga do PPS 5 vagas
Eliseu Padilha
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Corauci Sobrinho Eduardo Sciarra
Mussa Demes Pauderney Avelino
1 vaga (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

1 vaga
PP

Ricardo Barros João Leão vaga do Bloco PL, PSL

Zonta 3 vagas
1 vaga

PSDB
João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly
1 vaga Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

Walter Feldman
PTB

Elaine Costa José Chaves
Enio Tatico (Dep. do PPS ocupa a vaga)
José Militão 1 vaga

Bloco PL, PSL
José Santana de
Vasconcellos

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Miguel de Souza (Dep. do PP ocupa a vaga)
Milton Monti 1 vaga

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

Geraldo Thadeu
PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga
PDT

Mário Heringer André Figueiredo
Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Vanessa Grazziotin

PSC
(Dep. do PTC ocupa a
vaga)

Zequinha Marinho

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

Secretário(a): Carla Medeiros
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, QUE "DISPÕE SOBRE

O ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE

SERVIÇOS DE SAÚDE".
Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
1º Vice-Presidente: Max Rosenmann (PMDB)
2º Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
3º Vice-Presidente: Marcos Abramo (PP)
Relator: Cezar Silvestri (PPS)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Angela Guadagnin
Dr. Rosinha Colombo
Fernando Ferro Iara Bernardi
Luciano Zica Leonardo Monteiro
Orlando Desconsi Mariângela Duarte
Selma Schons Mauro Passos

PMDB
Benjamin Maranhão Albérico Filho
Jorge Alberto Alexandre Santos vaga do PP

Max Rosenmann Chicão Brígido
Nelson Trad Gervásio Oliveira
Pedro Chaves Marcelo Castro

Natan Donadon
Bloco PFL, PRONA

Betinho Rosado Alberto Fraga
José Carlos Machado Eduardo Sciarra
Júlio Cesar Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Barbosa
Léo Alcântara Julio Semeghini
Ronaldo Dimas (Licenciado) Rafael Guerra

PP
Celso Russomanno Dr. Benedito Dias
Enivaldo Ribeiro Leodegar Tiscoski
Feu Rosa (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

PTB
José Militão Fleury
Jovair Arantes Jefferson Campos
Neuton Lima Ricarte de Freitas

PL
Amauri Gasques Paulo Gouvêa
Jorge Pinheiro (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Remi Trinta (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Cezar Silvestri Geraldo Resende

PSB
Dr. Ribamar Alves Carlos Mota vaga do PL

Gonzaga Patriota
PDT

Mário Heringer Álvaro Dias
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PV

Leonardo Mattos Edson Duarte
PSC

Dr. Heleno vaga do Bloco PFL, PRONA

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE



SOBRE LINHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
1º Vice-Presidente: João Grandão (PT)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Costa Ferreira (PSC)
Relator: Alex Canziani (PTB)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão César Medeiros
José Pimentel 5 vagas
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca 5 vagas
Pedro Chaves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Marcelo Guimarães Filho
Ney Lopes
1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias Francisco Garcia
Herculano Anghinetti João Tota vaga do Bloco PL, PSL

João Pizzolatti 2 vagas
PSDB

Bismarck Maia Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly
Domiciano Cabral Professora Raquel Teixeira
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Arnon Bezerra
Alex Canziani Jovair Arantes
José Militão Marcus Vicente
Josué Bengtson

Bloco PL, PSL
Chico da Princesa (Dep. do PP ocupa a vaga)
Reinaldo Betão 2 vagas
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Nelson Proença

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
Severiano Alves

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216.6232

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 2.671, DE 1989, QUE "DISPÕE SOBRE
O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE POSTO REVENDEDOR

DE DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO COMBUSTÍVEL - AEHC, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" (PL 2316/03 - CÓDIGO BRASILEIRO DE
COMBUSTÍVEIS - APENSADO).

Presidente: Simão Sessim (PP)
1º Vice-Presidente: Nélio Dias (PP)
2º Vice-Presidente: Moreira Franco (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PL)
Relator: Daniel Almeida (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde Fernando Ferro
Hélio Esteves Ivo José
Luciano Zica Luiz Bassuma
Luiz Alberto Paulo Rubem Santiago
Marco Maia 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Alexandre Santos
João Magalhães Eduardo Cunha
Lupércio Ramos Max Rosenmann
Moreira Franco Nelson Bornier
Wladimir Costa Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Almir Moura
Carlos Melles Claudio Cajado
Eduardo Sciarra Fernando de Fabinho
Gervásio Silva Gerson Gabrielli

PSDB
Carlos Sampaio Antonio Cambraia
Júlio Redecker Julio Semeghini
Paulo Feijó Nicias Ribeiro

PP
João Pizzolatti Celso Russomanno
Nélio Dias Feu Rosa
Simão Sessim Ricardo Barros

PTB
Marcus Vicente Alex Canziani
Nelson Marquezelli Paes Landim
Sandro Matos Ricardo Izar

PL
José Carlos Araújo Aracely de Paula
Júnior Betão Jorge Pinheiro
Wellington Roberto (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Fernando Estima Dimas Ramalho

PSB
Beto Albuquerque Josias Quintal vaga do PC do B

Pastor Francisco Olímpio
PDT

Mário Heringer Severiano Alves
PC do B

Daniel Almeida (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga
PSC

Deley vaga do PV

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do PL

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3057, DE 2000, DO SR. BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41 DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO"
(ESTABELECENDO QUE, PARA O REGISTRO DE



LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR,
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO).
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
3º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
Relator: Barbosa Neto (PSB)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo Durval Orlato
Maria do Carmo Lara José Mentor
Roberto Gouveia Luciano Zica
Tarcísio Zimmermann Mariângela Duarte
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PMDB
Albérico Filho Carlos Eduardo Cadoca
Benjamin Maranhão Cezar Schirmer
Edinho Bez Mauro Lopes
Leandro Vilela Max Rosenmann vaga do PP

Marinha Raupp Nelson Trad
Osmar Terra

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra 4 vagas
Jorge Khoury
Onyx Lorenzoni
Pauderney Avelino

PSDB
Custódio Mattos Bosco Costa
Gustavo Fruet Paulo Bauer
Walter Feldman Zenaldo Coutinho

PP
Herculano Anghinetti (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Julio Lopes 2 vagas
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Jackson Barreto José Chaves
Ricardo Izar Ricarte de Freitas

PL
Jorge Pinheiro José Santana de Vasconcellos
Miguel de Souza 1 vaga

PSB
Barbosa Neto 2 vagas
Givaldo Carimbão

PDT
Luiz Piauhylino 1 vaga

PPS
Dimas Ramalho Fernando Estima

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga

PSC
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Regina Veiga
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6216/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.337, DE 2004, QUE "DISPÕE
SOBRE A GESTÃO, A ORGANIZAÇÃO E O CONTROLE
SOCIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, ACRESCE E

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS Nº 9.472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, Nº 9.782, DE 26
DE JANEIRO DE 1999, Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000,

Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, Nº 9.986, DE 18 DE

JULHO DE 2000, E Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE

2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Walter Pinheiro (PT)
1º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
2º Vice-Presidente: Ricardo Barros (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Devanir Ribeiro
Henrique Fontana Eduardo Valverde
Luciano Zica José Pimentel
Mauro Passos Telma de Souza
Terezinha Fernandes Zezéu Ribeiro
Walter Pinheiro 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Leonardo Picciani Cabo Júlio vaga do PSC

Mauro Lopes Darcísio Perondi
Moreira Franco Eduardo Cunha
Osmar Serraglio Gilberto Nascimento

José Priante
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Aroldo Cedraz
Eliseu Resende Rodrigo Maia

José Roberto Arruda
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a

vaga)
Vilmar Rocha 1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias Julio Lopes
Francisco Appio Leodegar Tiscoski
Ricardo Barros Vadão Gomes

PSDB
Alberto Goldman Julio Semeghini
Antonio Carlos Mendes Thame Ronaldo Cezar Coelho
Bismarck Maia Ronaldo Dimas (Licenciado)

PTB
Iris Simões Fleury
Jackson Barreto Jovair Arantes
Jonival Lucas Junior Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
José Santana de Vasconcellos Jaime Martins
Luciano Castro José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Medeiros
1 vaga

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Renato Casagrande

PDT
André Figueiredo Severiano Alves
Renato Cozzolino vaga do PSC

Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Inácio Arruda

PSC
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Deley vaga do PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PL Nº 3638, DE 2000, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO



PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Leonardo Mattos (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Celso Russomanno (PP)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Vadinho Baião
Antônio Carlos Biffi 5 vagas
Assis Miguel do Couto
Luci Choinacki
Maria do Rosário
Neyde Aparecida

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
Rose de Freitas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro 4 vagas
Zelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

PP
Celso Russomanno José Linhares
Ildeu Araujo Suely Campos
Julio Lopes 1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
João Campos Walter Feldman
Thelma de Oliveira (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Fleury
Pastor Reinaldo Marcus Vicente
Ricardo Izar 1 vaga

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela Coronel Alves
Maurício Rabelo (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Paulo Gouvêa 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Cláudio Magrão

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA Costa Ferreira
Pastor Amarildo Deley vaga do PV

PV
Leonardo Mattos (Dep. do PSC ocupa a vaga)

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6203
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO

SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE
ENSINO).

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Dr. Pinotti (PFL)
2º Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
3º Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
Relator: Paulo Delgado (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Iara Bernardi
Maria do Rosário Neyde Aparecida
Mariângela Duarte Paulo Pimenta
Paulo Delgado Reginaldo Lopes
Paulo Rubem Santiago Walter Pinheiro

PMDB
Gastão Vieira Almerinda de Carvalho
João Matos (Dep. do PP ocupa a vaga)
Mauro Benevides 3 vagas
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Dr. Pinotti
Onyx Lorenzoni
1 vaga

PSDB
Átila Lira Bonifácio de Andrada
Nilson Pinto Gonzaga Mota
Professora Raquel
Teixeira

Lobbe Neto

PP
Feu Rosa Ildeu Araujo
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
José Linhares Professor Irapuan Teixeira vaga do PMDB

Simão Sessim
PTB

Eduardo Seabra Neuton Lima
Fleury Paes Landim
Jonival Lucas Junior 1 vaga

PL
Jorge Pinheiro Humberto Michiles
Milton Monti 1 vaga

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
Maria Helena

PDT
Maurício Quintella Lessa Severiano Alves

PPS
Rogério Teófilo Airton Roveda

PC do B
Alice Portugal Vanessa Grazziotin

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Ivan Valente Chico Alencar
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 3216-6205/6230
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.530, DE 2004, DE AUTORIA DA
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E

ESTUDAR PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE

JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
2º Vice-Presidente: Elaine Costa (PTB)
3º Vice-Presidente: Luciano Leitoa (PSB)



Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
Ivo José Iara Bernardi
Reginaldo Lopes João Grandão
Roberto Gouveia Odair Cunha
Selma Schons Zico Bronzeado
Vignatti 1 vaga

PMDB
Ann Pontes André Zacharow vaga do PSB

Benjamin Maranhão Marinha Raupp
Darcísio Perondi (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Leandro Vilela 3 vagas
Rose de Freitas

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro André de Paula
Clóvis Fecury 3 vagas
Davi Alcolumbre
Murilo Zauith

PSDB
Eduardo Barbosa Ana Alencar
Lobbe Neto Rafael Guerra
Zenaldo Coutinho Thelma de Oliveira

PP
Nilton Baiano Feu Rosa
Zonta 2 vagas
1 vaga

PTB
Elaine Costa Alceste Almeida vaga do PMDB

Homero Barreto Alex Canziani
1 vaga 2 vagas

PL
Giacobo Jorge Pinheiro
Júnior Betão Neucimar Fraga
Maurício Rabelo (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Rogério Teófilo Geraldo Thadeu

PSB
Luciano Leitoa Sandra Rosado vaga do PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Alice Portugal (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PV

Jovino Cândido 1 vaga
S.PART.

João Mendes de Jesus vaga do PL

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.679, DE 2001, QUE "DISPÕE

SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE ADIÇÃO DE FARINHA DE
MANDIOCA REFINADA, DE FARINHA DE RASPA DE

MANDIOCA OU DE FÉCULA DE MANDIOCA À FARINHA DE
TRIGO".

Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
2º Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
Relator: Nilson Mourão (PT)
Titulares Suplentes

PT
Assis Miguel do Couto Reginaldo Lopes
João Grandão 4 vagas
Nazareno Fonteles

Nilson Mourão
Roberto Gouveia

PMDB
Ann Pontes Osvaldo Reis
Gervásio Oliveira 4 vagas
Moacir Micheletto
Rose de Freitas
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra Moroni Torgan
Fernando de Fabinho 3 vagas
Ivan Ranzolin
Onyx Lorenzoni

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Júlio Redecker
Átila Lira Leonardo Vilela
Raimundo Gomes de Matos Luiz Carlos Hauly

PP
Benedito de Lira Nélio Dias
Dilceu Sperafico 2 vagas
Nelson Meurer

PTB
Arnaldo Faria de Sá José Militão
Carlos Dunga 2 vagas
Josué Bengtson

PL
Sandro Mabel Almir Sá
Wellington Roberto Wellington Fagundes

PSB
B. Sá 2 vagas
Edinho Montemor

PDT
Maurício Quintella Lessa Ademir Camilo

PPS
Cezar Silvestri Rogério Teófilo

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Sarney Filho

PSC
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6211
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4846, DE 1994, QUE "ESTABELECE

MEDIDAS DESTINADAS A RESTRINGIR O CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PTB)
2º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
3º Vice-Presidente: Enio Tatico (PTB)
Relator: Sandes Júnior (PP)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra 6 vagas
Angela Guadagnin
Durval Orlato
Luiz Bassuma
Nazareno Fonteles
1 vaga

PMDB
Leandro Vilela Paulo Lima
Marinha Raupp 4 vagas
Wilson Santiago
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)
1 vaga



Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti 4 vagas
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Laura Carneiro

PSDB
Bismarck Maia Julio Semeghini
João Castelo Narcio Rodrigues
Lobbe Neto Yeda Crusius

PP
Julio Lopes João Pizzolatti
Nilton Baiano Luis Carlos Heinze
Sandes Júnior 1 vaga

PTB
Arnon Bezerra Nelson Marquezelli
Enio Tatico vaga do PL (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Neuton Lima 1 vaga
Osmânio Pereira

PL
Miguel de Souza Lincoln Portela
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

PSB
Pastor Francisco Olímpio 1 vaga

PDT
Manato Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OFERECER PARECER
ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO RECEBIDAS PELO PROJETO
DE LEI Nº 4874, DE 2001, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

DESPORTO".
Presidente: Deley (PSC)
1º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
2º Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Antônio Carlos Biffi
Dr. Rosinha 5 vagas
Gilmar Machado
João Grandão
Jorge Bittar
1 vaga

PMDB
Aníbal Gomes Nelson Bornier
Darcísio Perondi Tadeu Filippelli
Gastão Vieira 3 vagas
Pedro Chaves
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Claudio Cajado
José Rocha Corauci Sobrinho
Marcelo Guimarães Filho Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado 1 vaga

PP
Julio Lopes João Tota vaga do Bloco PL, PSL

2 vagas 3 vagas
PSDB

Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto
1 vaga Professora Raquel Teixeira

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

Bloco PL, PSL
Reinaldo Betão Maurício Rabelo
2 vagas (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PPS

Cláudio Magrão Colbert Martins
PSB

Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PSC

Deley vaga do PV Costa Ferreira
(Dep. do PTC ocupa a
vaga)

PV
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

Leonardo Mattos

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2º Vice-Presidente: Marcus Vicente (PTB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado Dr. Rosinha
Ivo José 5 vagas
Nelson Pellegrino
Simplício Mário
Vadinho Baião
1 vaga

PMDB
Bernardo Ariston 5 vagas
Mendes Ribeiro Filho
Pedro Chaves
Wilson Santiago
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles 4 vagas
Claudio Cajado
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

1 vaga
PSDB

Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia



Bismarck Maia Lobbe Neto
1 vaga Nilson Pinto

PP
Enivaldo Ribeiro João Pizzolatti
2 vagas 2 vagas

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Enio Tatico vaga do PL

Marcus Vicente Josué Bengtson
Sandro Matos

PL

Giacobo
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)

Reinaldo Betão
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

1 vaga

PPS
Geraldo Resende Cláudio Magrão

PSB
Dr. Ribamar Alves Edinho Montemor vaga do PL

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo João Fontes
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5234, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "INSTITUI A PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS
CRIANÇAS OU ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE,

CRIA O PROGRAMA FEDERAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Thelma de Oliveira (PSDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Relator: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi 5 vagas
Luiz Couto
Maria do Carmo Lara
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PMDB
Almerinda de Carvalho Ann Pontes
Marinha Raupp Lúcia Braga
Rose de Freitas 3 vagas
Teté Bezerra
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Laura Carneiro
Nice Lobão
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Bosco Costa
Thelma de Oliveira João Campos
Walter Barelli 1 vaga

PP

Darci Coelho 3 vagas
Nilton Baiano
Suely Campos

PTB
Pastor Reinaldo 3 vagas
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga

PL
2 vagas Jorge Pinheiro

1 vaga
PSB

Luiza Erundina 2 vagas
Sandra Rosado

PDT
Severiano Alves André Figueiredo

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Geraldo Resende

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Vittorio Medioli

PSC
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6214/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5403, DE 2001, QUE "DISPÕE

SOBRE O ACESSO A INFORMAÇÕES DA INTERNET, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Reginaldo Germano (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Julio Semeghini (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro 6 vagas
Jorge Bittar
Luiz Eduardo Greenhalgh
Walter Pinheiro
2 vagas

PMDB
Gastão Vieira Cezar Schirmer
Luiz Bittencourt Jorge Alberto
Wilson Santiago Marcelo Castro
2 vagas Paulo Afonso

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

José Carlos Aleluia 4 vagas
Laura Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno Ricardo Barros
João Batista vaga do Bloco PFL, PRONA 2 vagas
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Reginaldo Germano
1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Domiciano Cabral
Julio Semeghini Narcio Rodrigues
Nilson Pinto 1 vaga

PTB
Alex Canziani Edna Macedo
Pastor Frankembergen Ricarte de Freitas
Philemon Rodrigues 1 vaga



Bloco PL, PSL
Paulo Gouvêa Lincoln Portela
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Reinaldo Betão
1 vaga 1 vaga

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
André Figueiredo João Fontes

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Edson Duarte 1 vaga

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5476, DE 2001, DO SR. MARCELO

TEIXEIRA, QUE "MODIFICA A LEI Nº 9472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, DETERMINANDO QUE A ESTRUTURA TARIFÁRIA

DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,
PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO, SEJA FORMADA

APENAS PELA REMUNERAÇÃO DAS LIGAÇÕES
EFETUADAS".

Presidente: Francisco Dornelles (PP)
1º Vice-Presidente: Romel Anizio (PP)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
Relator: Léo Alcântara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro Fernando Ferro
Jorge Bittar Gilmar Machado
José Mentor Ivo José
Professor Luizinho Nilson Mourão
Selma Schons Reginaldo Lopes
Walter Pinheiro 2 vagas
1 vaga

PMDB
Aníbal Gomes 7 vagas
Átila Lins vaga do PPS

Delfim Netto vaga do PP

Geddel Vieira Lima
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes
Moacir Micheletto
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho Fernando de Fabinho
José Carlos Aleluia Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

Mussa Demes Onyx Lorenzoni
Roberto Brant Robson Tuma
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vilmar Rocha

1 vaga
PSDB

Eduardo Paes João Castelo
Gonzaga Mota 3 vagas
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PP
Celso Russomanno Benedito de Lira

Francisco Dornelles Cleonâncio Fonseca
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA Julio Lopes
Romel Anizio Simão Sessim
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Jonival Lucas Junior Alex Canziani
Marcus Vicente Enio Tatico vaga do PL

Romeu Queiroz Paes Landim
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Pedro Fernandes

1 vaga
PL

Júnior Betão Heleno Silva
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

1 vaga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Nelson Proença
PSB

Edinho Montemor vaga do PL 1 vaga
Givaldo Carimbão
Mário Assad Júnior vaga do PL

Salvador Zimbaldi vaga do PTB

PDT
Mário Heringer Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Jovino Cândido
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6222, DE 2005, QUE "DÁ NOVA

REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 46 E AO CAPUT DO ART. 52 DA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 - ESTATUTO DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOBRE ADOÇÃO
INTERNACIONAL". (PL 1756/03 APENSADO)

Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
2º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Relator: Teté Bezerra (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Luiz Couto
Fernando Ferro Neyde Aparecida
Maria do Rosário Terezinha Fernandes
Rubens Otoni 3 vagas
Selma Schons
Telma de Souza

PFL
Corauci Sobrinho Celcita Pinheiro
Laura Carneiro Kátia Abreu
Zelinda Novaes Nice Lobão
(Dep. do PP ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
João Matos Ann Pontes
Marcelo Castro Marinha Raupp
Paulo Afonso 2 vagas
Teté Bezerra

PSDB
Eduardo Barbosa Professora Raquel Teixeira
Helenildo Ribeiro Yeda Crusius
Júlio Redecker 2 vagas
Paulo Bauer vaga do PFL

Thelma de Oliveira



PP
Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Francisco Garcia
José Linhares
1 vaga

PTB
Kelly Moraes Jonival Lucas Junior
1 vaga 1 vaga

PL
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Almeida de Jesus
1 vaga Lincoln Portela

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
1 vaga

PPS
1 vaga 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6.666, DE 2006, DO SR. LUCIANO
ZICA, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE

1997, QUE 'DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ENERGÉTICA
NACIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO MONOPÓLIO

DO PETRÓLEO, INSTITUI O CONSELHO NACIONAL DE
POLÍTICA ENERGÉTICA E A AGÊNCIA NACIONAL DO

PETRÓLEO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS'".
Presidente: João Almeida (PSDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Madeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Bassuma (PT)
3º Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)
Relator: José Priante (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Luciano Zica Durval Orlato
Luiz Alberto Fernando Ferro
Luiz Bassuma Luiz Eduardo Greenhalgh
Mariângela Duarte Mauro Passos
Tarcísio Zimmermann 1 vaga

PMDB
Albérico Filho Aníbal Gomes
Delfim Netto Átila Lins
José Priante Marcelo Castro
Lupércio Ramos Mauro Lopes
Marcello Siqueira Natan Donadon

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Eliseu Resende
Fernando de Fabinho Júlio Cesar
José Carlos Aleluia 2 vagas
José Carlos Machado

PSDB
Arnaldo Madeira Hamilton Casara
Gonzaga Mota Nilson Pinto
João Almeida Paulo Bauer

PP
Benedito de Lira Herculano Anghinetti
Francisco Appio João Pizzolatti
Nelson Meurer Romel Anizio

PTB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Junior Iris Simões
Jovair Arantes Neuton Lima

PL
Jaime Martins Giacobo
Milton Monti José Carlos Araújo

PSB
Renato Casagrande Isaías Silvestre
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Josias Quintal

PDT
Maurício Quintella Lessa Sérgio Miranda

PPS
Fernando Estima Cezar Silvestri

PC do B
Vanessa Grazziotin Jandira Feghali

PV
Edson Duarte Leonardo Mattos

PSOL
Babá (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Dr. Heleno vaga do PSOL

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do PSB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2004, QUE

"REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 E O
INCISO IX DO ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (APENSADOS: PLP 210/04 E
OUTROS).

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Eduardo Valverde
José Pimentel Jorge Boeira
Nazareno Fonteles Vitorassi
Reginaldo Lopes 3 vagas
Selma Schons
Vignatti

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca Alexandre Santos vaga do PP

Eliseu Padilha 5 vagas
Max Rosenmann
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Gerson Gabrielli Joaquim Francisco vaga do PTB

Luiz Carreira José Roberto Arruda
Vilmar Rocha

PP
Francisco Dornelles Benedito de Lira
2 vagas Feu Rosa

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSDB

Luiz Carlos Hauly Júlio Redecker
Ronaldo Dimas (Licenciado) Julio Semeghini
Walter Barelli 1 vaga

PTB
Armando Monteiro Enio Tatico vaga do Bloco PL, PSL



Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
José Militão 2 vagas

Bloco PL, PSL
Giacobo Heleno Silva
Miguel de Souza Milton Monti
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Renato Casagrande B. Sá vaga do PPS

Jorge Gomes
PDT

Ademir Camilo vaga do Bloco PL, PSL Álvaro Dias
Sérgio Miranda

PC do B
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Vittorio Medioli Jovino Cândido
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 184, DE 2004, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO CENTRO-OESTE - SUDECO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Sandro Mabel (PL)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Sigmaringa Seixas

Carlos Abicalil
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
João Grandão 4 vagas
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
1 vaga

PMDB
Luiz Bittencourt Leandro Vilela
Nelson Trad 4 vagas
Pedro Chaves
Teté Bezerra
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Ronaldo Caiado 2 vagas
1 vaga

PP
Darci Coelho Pedro Henry
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sandes Júnior
1 vaga 1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Ronaldo Dimas (Licenciado)
João Campos (Dep. do PV ocupa a vaga)
Leonardo Vilela vaga do PP 1 vaga
Professora Raquel Teixeira

PTB
Enio Tatico 3 vagas
Jovair Arantes
Ricarte de Freitas

Bloco PL, PSL
Jorge Pinheiro Luciano Castro
Lincoln Portela vaga do PV Maurício Rabelo
Sandro Mabel Miguel de Souza
1 vaga

PPS
Geraldo Resende (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Barbosa Neto Júlio Delgado vaga do PPS

1 vaga
PDT

Severiano Alves Mário Heringer
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PSC

Pastor Amarildo Zequinha Marinho
PV

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Vittorio Medioli vaga do PSDB

1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente:
1º Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Josias Gomes
José Pimentel Luiz Alberto
Leonardo Monteiro Maurício Rands
Luiz Couto Terezinha Fernandes

Paulo Rubem Santiago
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PFL
André de Paula Fernando de Fabinho
César Bandeira José Carlos Machado
Fábio Souto Marcelo Guimarães Filho
José Rocha (Dep. do PL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Benevides Mauro Lopes
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Moraes Souza
1 vaga Zé Gerardo

PSDB
Antonio Cambraia Gonzaga Mota
Bosco Costa João Castelo
Helenildo Ribeiro 2 vagas
João Almeida

PP
Benedito de Lira Enivaldo Ribeiro
Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira
Reginaldo Germano Zé Lima

PTB
Armando Monteiro 2 vagas



Jackson Barreto
PL

Jaime Martins José Carlos Araújo vaga do PFL

José Santana de Vasconcellos Sandro Mabel
1 vaga

PSB
B. Sá vaga do PPS Eduardo Campos
Isaías Silvestre 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Rogério Teófilo
PDT

Álvaro Dias Wagner Lago
Maurício Quintella Lessa vaga do PSB

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo Eduardo Valverde
Carlos Abicalil Nilson Mourão
Hélio Esteves Zico Bronzeado
Henrique Afonso 3 vagas
Terezinha Fernandes
Zé Geraldo

PFL
Kátia Abreu Clóvis Fecury
Pauderney Avelino Davi Alcolumbre vaga do PDT

Vic Pires Franco Francisco Rodrigues
(Dep. do PP ocupa a vaga) 3 vagas
1 vaga

PMDB
Asdrubal Bentes Ann Pontes
Átila Lins vaga do PPS Wladimir Costa
Marinha Raupp 2 vagas
Osvaldo Reis
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Hamilton Casara Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro João Castelo
Nilson Pinto Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Zé Lima
Francisco Garcia 2 vagas
Suely Campos
1 vaga

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Josué Bengtson
Pastor Frankembergen 1 vaga

Silas Câmara
PL

Humberto Michiles Coronel Alves vaga do PSB

Raimundo Santos Luciano Castro
Maurício Rabelo

PSB
Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Adão Pretto
Dr. Rosinha Assis Miguel do Couto
Eduardo Valverde Durval Orlato
Henrique Fontana Guilherme Menezes
José Pimentel Roberto Gouveia
Nilson Mourão (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga

PFL
Alberto Fraga vaga do PMDB Ivan Ranzolin vaga do PP

Félix Mendonça vaga do PTB Luiz Carreira
Gervásio Silva Vic Pires Franco
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Onyx Lorenzoni (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Roberto Brant (Dep. do PP ocupa a vaga)
Robson Tuma 1 vaga
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira Osvaldo Biolchi
Alexandre Santos vaga do PSDB 4 vagas
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Custódio Mattos Bismarck Maia
Eduardo Barbosa João Campos
Yeda Crusius (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Feu Rosa vaga do PSDB

Jair Bolsonaro Reginaldo Germano vaga do PFL

José Linhares (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga 2 vagas

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Vicente Cascione



(Dep. do PFL ocupa a vaga) 1 vaga
PL

Chico da Princesa Humberto Michiles
Medeiros Maurício Rabelo
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Roberto

PSB
Carlos Mota vaga do PL Marcondes Gadelha vaga do PFL

Paulo Baltazar (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Fernando Coruja

PDT
Alceu Collares (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PC do B
Jandira Feghali Alice Portugal

PRONA
Enéas 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PT Luciana Genro vaga do PT

Maninha vaga do PSB

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do PDT

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: João Alfredo (PSOL)
2º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Dra. Clair 6 vagas
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PFL
Jairo Carneiro Antonio Carlos Magalhães Neto
Luiz Carlos Santos José Mendonça Bezerra
Mendonça Prado Robério Nunes
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vilmar Rocha
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PMDB
Bernardo Ariston Osmar Serraglio
Nelson Trad Paulo Lima
Wilson Santiago 3 vagas
2 vagas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)

Bonifácio de Andrada

João Campos Bosco Costa
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zenaldo Coutinho
1 vaga Zulaiê Cobra

PP
Darci Coelho vaga do PFL Celso Russomanno
Feu Rosa Jair Bolsonaro vaga do PTB

2 vagas Nélio Dias
Roberto Balestra

PTB
Fleury Arnaldo Faria de Sá

Paes Landim vaga do PFL (Dep. do PP ocupa a vaga)
Vicente Cascione 1 vaga
1 vaga

PL
José Santana de Vasconcellos Raimundo Santos
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Roberto
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB

Carlos Mota vaga do PL João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL

Renato Casagrande 2 vagas
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Fernando Coruja
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Pompeo de Mattos

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POLÍTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro César Medeiros
Fernando Ferro Colombo
José Eduardo Cardozo Luiz Sérgio
Luiz Couto Maria do Carmo Lara

Paulo Delgado
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
Rubens Otoni (Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga

PFL

André de Paula
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Luiz Carlos Santos Eduardo Sciarra
Roberto Magalhães vaga do PTB José Rocha
Ronaldo Caiado Marcelo Guimarães Filho
Vic Pires Franco Zelinda Novaes

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer Almerinda de Carvalho
Osmar Serraglio Átila Lins vaga do PPS

Osvaldo Biolchi Jorge Alberto
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Leandro Vilela
1 vaga Mauro Benevides

(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

PSDB
Affonso Camargo Carlos Alberto Leréia
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Nicias Ribeiro
Bonifácio de Andrada Paulo Bauer vaga do PFL



João Almeida Thelma de Oliveira
Professora Raquel Teixeira Vicente Arruda

1 vaga
PP

Leodegar Tiscoski Francisco Dornelles
Marcos Abramo vaga do PFL Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano

PTB
Jackson Barreto Edna Macedo
Paes Landim vaga do PFL José Múcio Monteiro
Philemon Rodrigues Neuton Lima
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Alexandre Cardoso Mário Assad Júnior vaga do PL

João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Luiza Erundina

PPS

Fernando Coruja
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PDT

Severiano Alves João Fontes vaga do PT

Mário Heringer
PC do B

Renildo Calheiros Inácio Arruda
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar vaga do PT João Alfredo vaga do PT

S.PART.
José Divino vaga do PMDB Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1º Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Antônio Carlos Biffi
Dra. Clair Antonio Carlos Biscaia
Luiz Alberto Henrique Afonso
Maurício Rands Josias Gomes
Orlando Desconsi Neyde Aparecida
Vicentinho Tarcísio Zimmermann
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Almir Moura vaga do PL Celcita Pinheiro
Joaquim Francisco vaga do PTB Gerson Gabrielli
Robson Tuma Onyx Lorenzoni
Vilmar Rocha (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
2 vagas

PMDB
Leonardo Picciani Leandro Vilela
Wladimir Costa Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga
PSDB

Antonio Carlos Pannunzio Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia Leonardo Vilela vaga do PP

Eduardo Paes 4 vagas
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

Paulo Bauer vaga do PFL

Ronaldo Dimas (Licenciado)
Zenaldo Coutinho

PP
Francisco Dornelles Luis Carlos Heinze
João Batista vaga do PFL Vadão Gomes
Nelson Meurer (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Roberto Balestra

PTB
Iris Simões Homero Barreto
José Chaves vaga do PMDB Jefferson Campos vaga do PMDB

José Múcio Monteiro Paes Landim vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a vaga) Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Miguel de Souza Heleno Silva
Sandro Mabel Milton Monti
(Dep. do PFL ocupa a vaga) Raimundo Santos

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa vaga do PDT

Isaías Silvestre 2 vagas
Maria Helena vaga do PMDB

PPS
Cláudio Magrão Raul Jungmann

PDT
Pompeo de Mattos (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
Babá vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Paulo Pimenta
Jorge Bittar Reginaldo Lopes
José Mentor Telma de Souza
Paulo Bernardo (Licenciado) Vignatti
Paulo Rubem Santiago (Dep. do PV ocupa a vaga)
Virgílio Guimarães 2 vagas
Walter Pinheiro

PFL
Edmar Moreira vaga do PL Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Eliseu Resende
José Roberto Arruda Gervásio Silva
Mussa Demes Júlio Cesar
Pauderney Avelino Vic Pires Franco
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PMDB



André Zacharow vaga do PDT Ann Pontes
Carlos Eduardo Cadoca Jorge Alberto
Delfim Netto vaga do PP Paulo Afonso
Luiz Bittencourt Pedro Chaves
Max Rosenmann 1 vaga
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Eduardo Paes vaga do PFL Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius
Marcelo Teixeira vaga do PMDB (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Narcio Rodrigues
Walter Feldman

PP
Francisco Dornelles Herculano Anghinetti
João Leão vaga do PL Márcio Reinaldo Moreira
Romel Anizio 1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PTB
Armando Monteiro vaga do PMDB Arnon Bezerra vaga do PSDB

José Militão Enio Tatico
Nelson Marquezelli Pedro Fernandes
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Sandro Mabel Jaime Martins
(Dep. do PFL ocupa a vaga) Reinaldo Betão
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Beto Albuquerque João Paulo Gomes da Silva vaga do PL

Renato Casagrande Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Sérgio Miranda vaga do PC do B André Figueiredo
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin

PV
Edson Duarte Fernando Gabeira vaga do PT

Leonardo Mattos
PSC

Zequinha Marinho vaga do PTB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR

MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
6 vagas 6 vagas

PMDB
Gastão Vieira Osmar Serraglio
João Matos Pedro Irujo vaga do Bloco PL, PSL

Marinha Raupp 4 vagas
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Bloco PFL, PRONA

Alberto Fraga vaga do PTB Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

César Bandeira 4 vagas
Corauci Sobrinho
Dr. Pinotti
Murilo Zauith

PP
Feu Rosa Márcio Reinaldo Moreira
Professor Irapuan Teixeira Suely Campos
Simão Sessim (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Vanderlei Assis 1 vaga

PSDB
Nilson Pinto Bonifácio de Andrada
Professora Raquel Teixeira Lobbe Neto
1 vaga Rafael Guerra

PTB
Eduardo Seabra Alex Canziani
Jonival Lucas Junior Elaine Costa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Paes Landim

Bloco PL, PSL

Milton Monti
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves Wagner Lago vaga do PP

1 vaga
PC do B

Alice Portugal Jamil Murad
PSC

Costa Ferreira 1 vaga
PV

Sarney Filho Marcelo Ortiz
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Jorge Bittar

PFL
Carlos Melles
Roberto Magalhães
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho
Local: Secretaria Executiva da Cesp de Doc. Sigilosos
Telefones: 216-5625
FAX: 216-5605

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
OFERECER PROPOSIÇÕES SOBRE O TEMA TRABALHO E

EMPREGO DOMÉSTICO.
Presidente: Elaine Costa (PTB)
1º Vice-Presidente: Sandra Rosado (PSB)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)



Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dra. Clair
Luci Choinacki Maria do Rosário
Luciano Zica Neyde Aparecida
Luiz Alberto Selma Schons

PMDB
Benjamin Maranhão Leonardo Picciani
Lúcia Braga Osvaldo Reis
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 3 vagas
Zelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
José Linhares Érico Ribeiro
Nilton Baiano Mário Negromonte
1 vaga Vadão Gomes

PSDB
Bosco Costa Thelma de Oliveira
Walter Barelli 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Edna Macedo
Elaine Costa (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Maurício Rabelo Wanderval Santos
Medeiros 1 vaga

PPS

Cláudio Magrão
Dr. Francisco Gonçalves vaga do

PTB

1 vaga
PSB

Jorge Gomes 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Alceu Collares André Figueiredo

PC do B
Jandira Feghali Vanessa Grazziotin

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6216/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRÁFICO

DE ARMAS.
Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
3º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Couto Antonio Carlos Biscaia
Odair Cunha Iriny Lopes
Paulo Pimenta José Eduardo Cardozo
1 vaga Zico Bronzeado

PMDB
Gervásio Oliveira Cabo Júlio
Mauro Lopes Gilberto Nascimento
Nelson Trad 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Abelardo Lupion
Laura Carneiro Eduardo Sciarra
Moroni Torgan Onyx Lorenzoni

Robson Tuma
PSDB

Carlos Sampaio Helenildo Ribeiro
João Campos Julio Semeghini

Zulaiê Cobra vaga do PTB

PP
Nilton Baiano Francisco Appio
Reginaldo Germano Mário Negromonte

PTB
Arnaldo Faria de Sá Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PL
Coronel Alves Medeiros
Neucimar Fraga 1 vaga

PPS
Colbert Martins Raul Jungmann

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Gonzaga Patriota
Paulo Baltazar

PDT
Pompeo de Mattos Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6210/6252
FAX: 216-6285

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABÍVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes
PT

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PMDB

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PFL

Laura Carneiro
PSB

Alexandre Cardoso
PC do B

Jandira Feghali
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

S.PART.
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES

FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAÍ.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Carlos Mota (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Luiz Eduardo Greenhalgh
Virgílio Guimarães

PFL
José Roberto Arruda

PSDB
Eduardo Barbosa

PTB



Arnaldo Faria de Sá
PSB

Carlos Mota
PDT

Sérgio Miranda
PPS

Colbert Martins
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE SUCESSIVOS ATAQUES,

SEGUIDOS DE MORTE, PRATICADOS CONTRA
MORADORES DE RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO.

Coordenador: Orlando Fantazzini (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti

PP
Celso Russomanno

PSDB
Zulaiê Cobra

PTB
Arnaldo Faria de Sá
Jefferson Campos vaga do PMDB

Bloco PL, PSL
Wanderval Santos

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Luiza Erundina

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titulares Suplentes
PT

Josias Gomes
Professor Luizinho
Zico Bronzeado
1 vaga

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PFL
Francisco Rodrigues

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB

Pastor Frankembergen
PP

Suely Campos
PDT

Dr. Rodolfo Pereira
PC do B

Vanessa Grazziotin
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR VISITAS ÀS

INSTALAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO
LOCALIZADAS EM RESENDE - RJ, EM CAITITÉ - BA EM

OUTROS MUNICÍPIOS, E ELABORAR RELATÓRIO
DESCRITIVO, CONTENDO ANÁLISE E AVALIAÇÃO

CIRCUNSTANCIAL DOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS
OBSERVADOS NO PROJETO NUCLEAR BRASILEIRO.

Titulares Suplentes
PMDB

Moreira Franco
PFL

Carlos Melles
Ivan Ranzolin
Murilo Zauith
Robério Nunes

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PP
Feu Rosa
Jair Bolsonaro

PDT
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira

PSOL
Maninha

S.PART.
Marcos de Jesus
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
TRABALHOS RELACIONADOS À CHACINA OCORRIDA NA

BAIXADA FLUMINENSE, INCLUSIVE A APURAÇÃO QUE VEM
SENDO FEITA PELOS ÓRGÃOS POLICIAIS.

Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho vaga do PP

Nelson Bornier
Bloco PFL, PRONA

1 vaga
PSDB

1 vaga
PP

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTB

1 vaga
PL

Reinaldo Betão
PDT

André Costa vaga do PT

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR A BAHIA E
AVERIGUAR AS RAZÕES DO CONFLITO ENTRE OS

MÉDICOS BAIANOS E OS PLANOS DE SAÚDE.
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin
Guilherme Menezes
Nelson Pellegrino

PMDB
Geddel Vieira Lima
Jorge Alberto

Bloco PFL, PRONA
José Rocha



1 vaga
PP

Nilton Baiano
Vanderlei Assis

PSDB
João Almeida

PTB
Jonival Lucas Junior

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Colbert Martins

PSB
Jorge Gomes

PC do B
Alice Portugal
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

Titulares Suplentes
PT

Assis Miguel do Couto
PMDB

Osmar Serraglio
PFL

Eduardo Sciarra
PSDB

Luiz Carlos Hauly
PP

Nelson Meurer
PTB

Alex Canziani
PV

Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVENENAMENTO DE ANIMAIS
OCORRIDO NA FUNDAÇÃO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO.

Coordenador: Marcelo Ortiz (PV)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro
Roberto Gouveia

PMDB
Ann Pontes
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Robson Tuma
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PP
Ildeu Araujo
Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
1 vaga

PV
Edson Duarte vaga do PMDB

Marcelo Ortiz

Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS CONFRONTOS ENTRE OS

GARIMPEIROS E ÍNDIOS CINTA-LARGA PELA EXPLORAÇÃO
ILEGAL DO GARIMPO DE DIAMANTES NA RESERVA

ROOSEVELT, SITUADA NO SUL DE RONDÔNIA.
Coordenador: Alberto Fraga (PFL)
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil
Eduardo Valverde

PFL
Alberto Fraga

PP
Agnaldo Muniz
Luis Carlos Heinze

PTB
Nilton Capixaba

PL
Miguel de Souza

PCdoB
Perpétua Almeida

PV
Edson Duarte
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR AS UNIDADES
PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO E DESENVOLVER DIÁLOGO COM AS
AUTORIDADES DO ESTADO PERTINENTES À ÁREA, COM
VISTAS A BUSCAR SOLUÇÃO PARA A GRAVE CRISE DO

SETOR.
Coordenador: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

Laura Carneiro
PP

Reginaldo Germano
PSDB

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

Wanderval Santos
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Alexandre Cardoso
Josias Quintal vaga do PMDB

PDT
Mário Heringer

PSOL
Chico Alencar vaga do PT



Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PDT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros
Leonardo Monteiro

PMDB
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier

PP
Julio Lopes

PTB
Sandro Matos

PDT
Renato Cozzolino

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho

PSC
Deley
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PFL
Ivan Ranzolin vaga do PP

Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Fleury
Vicente Cascione

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota vaga do PL

Luiza Erundina
PPS

Rogério Teófilo
PDT

Severiano Alves
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6276/6232
FAX: 216-6225

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUIÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi

PMDB
Gastão Vieira

PFL
Paulo Magalhães

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Professora Raquel Teixeira
Secretário(a): -
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