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CONGRESSO NACIONAL
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cump rindo o que dispôe o § 1º do art, lO da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional n0 32, de 2001, a Medida Provisória nº 224, de 21 de outubro de 2004, que “altera dispositivos 
da Lei nº 9.657, de 3 de junho de 1998, que cria, no árnbíto das Forças Armadas, a Carreira de Tecnologia Militar, 
a Graftficaçào de Desempenho de Atividade de Tecnologia Militar e os cargos que menciona, da Lei nº 10. 551, de 
13 de novembro de 2002, que dispõe sobre a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Controle e 
Segurança de Tráfego Aéreo -GDASA e da Gratificação Especial de Controle do Tráfego Aéreo -GECTA, e da Lei nº 

10.910, de 16 de julho de 2004, que reestrutura a remuneração dos cargos das Carreiras de Auditoria da Receita Fe-
deral, Auditoria-Fiscal da Previdência SociaL Auditoria-Fiscal do Trabalho, altera o pró-labore, devido aos ocupantes 
dos cargos efetivos da carreira de Procurador da Fazenda Nacional, e a Gratificação de Desempenho de Atividade 
Jurídica -GDAJ, devida aos ocupantes dos cargos efetivos das Carreiras de Advogados da União, de Procuradores 
Federais, de Procuradores do Banco Central do Brasil, de Defensores Públicos da União e aos integrantes dos qua-
dros suplementares de que trata o art. 46 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e dá outras 
providências”, terá sua vigência prorrogada pelo periodo de sessenta dias, a partir de 21 de dezembro de 2004, 
tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 15 de dezembro de 2004. – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.091, DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão da Fundação Nossa Senhora do Rocio para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 24 de novembro de 1998, que renova por 10 

(dez) anos, a partir de lº de novembro de 1993, a concessão da Fundação Nossa Senhora do Rocio para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 2004. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.092, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural e Artística Amigos de Ta-
marana a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tamarana, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 992, de 12 de junho de 2002, que autoriza a 

Associação Comunitária Cultural e Artística Amigos de Tamarana a executar, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Tamarana, Estado do Paraná, retificando-se o prazo de autorização 
para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 2004. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.093, DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora Balsa Nova Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Balsa Nova, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 22 de setembro de 1997, que renova, por 10 

(dez) anos, a partir de 15 de maio de 1996, a concessão da Rádio Difusora Balsa Nova Ltda., para explorar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Balsa Nova, Estado do Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 2004. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.094, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Cultural e Artísti-
co de Diamante D’Oeste a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Diamante 
D’Oeste, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 225, de 25 de fevereiro de 2002, que autoriza a 

Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Diamante D’Oeste a executar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Diamante D’Oeste, Estado do Paraná, retificando-se o prazo de 
autorização para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 2004. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 9 horas e 27 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – De-
claro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Pas-
sa-se à leitura do expediente.

O SR. EDUARDO SCIARRA, servindo como 1° 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE
OFÍCIO PGR/GAB/Nº 1.362

Brasília, 15 de dezembro de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal João Paulo Cunha
Digníssimo Presidente da Câmara do Deputados
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelên-

cia o impacto orçamentário, nos anos de 2005 e 2006, 
referente ao Projeto de Lei nº 4.652, de 2004, que dis-
põe sobre a fixação do subsídio do Procurador-Geral 
da República e seus reflexos na política remuneratória 
dos membros do Ministério Público da União.

Atenciosamente, – Claudio Lemos Fonteles, 
Procurador-Geral da República.

Ata da 285ª Sessão, Solene, Matutina,  
em 15  dezembro de 2004

Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 2º Secretário; Luiz Carlos Hauly, 
Eduardo Barbosa, Almerinda de Carvalho, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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Ofício nº 2.334 (SF) 

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de decreto legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo n° 996, 
de 2004, promulgado pelo Senhor Presidente do 
Senado Federal, que “aprova o ato que autoriza a 
Abrigo Luz do Amanhã a executar serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Itajaí, Estado de 
Santa Catarina.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 309, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 696, de 2004.

Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Pri-
meiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 996, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Abrigo 
Luz do Amanhã a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Itajaí, 
Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 660, de 14 de novembro de 2001, que auto-
riza a Abrigo Luz do Amanhã a executar, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, retifi-
cando-se o prazo de autorização para 10 (dez) anos, 
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de 
dezembro de 2002.

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

Senado Federal, 17 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2004. João Paulo Cunha, 

Presidente.

Oficio n° 2.335 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de decreto legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.046, de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que autoriza a Associação 
de Comunicação Comunitária Cultural do Jardim das 
Palmeiras-Sumaré a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Sumaré, Estado de São 
Paulo.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 330, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 699, de 2004.

Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Pri-
meiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.046, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação de Comunicação Comunitária Cul-
tural do Jardim das Palmeiras-Sumaré a 
executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Sumaré, Estado de 
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 1.879, de 18 de setembro de 2002, que 
autoriza a Associação de Comunicação Comunitária 
Cultural do Jardim das Palmeiras-Sumaré a executar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Sumaré, Estado de São Pau-
lo, retificando-se o prazo de autorização para 10 (dez) 
anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 
11 de dezembro de 2002.

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

Senado Federal, 18 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2004. – João Paulo Cunha, 

Presidente.
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Ofício nº 2.336

Brasília, de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.047, de 2004, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal, 
que “aprova o ato que renova a concessão da TV Stúdios 
de Jaú S/A para explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens na cidade de Jaú, Estado de São Paulo.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 332, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 701, de 2004. 

Atenciosamente, Senador Romeu Tuma – Pri-
meiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.047, DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão 
da TV Stúdios de Jaú S/A para explorar ser-
viço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Jaú, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 11 de outubro de 2002, que renova por 
15 (quinze) anos, a partir de 11 de janeiro de 1995, a 
concessão da TV Stúdios de Jaú S/A para explorar, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons 
e imagens na cidade de Jaú, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, em 18 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2004. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

Ofício nº 2.337 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.048, de 

2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Antônio Vidal de Oliveira a executar servi-
ço, de radiodifusão comunitária na cidade de Quixeré, 
Estado do Ceará.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 339, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 702, de 2004. 

Atenciosamente, Senador Romeu Tuma – Pri-
meiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.048 DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Antônio Vidal de Oliveira 
a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Quixeré, Estado do 
Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.972, de 1º de outubro de 2002, que autoriza 
a Associação Comunitária Antônio Vidal de Oliveira a 
executar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Quixeré, Estado 
do Ceará, retificando-se o prazo de autorização para 
10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 
10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 18 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente dO Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2004. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

Ofício nº 2.338 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.049 , de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que autoriza a Associação 
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dos Moradores do Alto do Bode a executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Senador

Pompeu, Estado do Ceará.”
Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-

gislativo nº 347, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 704, de 2004.

Atenciosamente, Senador Romeu Tuma, - Pri-
meiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.049 DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção dos Moradores do Alto do Bode a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Senador Pompeu, Estado do 
Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.994, de 7 de outubro de 2002, que autoriza a 
Associação dos Moradores do Alto do Bode a executar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Senador Pompeu, Estado do 
Ceará, retificando-se o prazo de autorização para 10 
(dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, 
de 11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 18 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em15-12-2004. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

Ofício nº 2.339 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara
dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.050 , de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Som Três Radiodifusão Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 

modulada na cidade de Três Lagoas, Estado de Mato 
Grosso do Sul.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 834, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 709, de 2004. 

Atenciosamente, Senador Romeu Tuma –  Pri-
meiro- Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.050 DE 2004

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Som Três Radiodifusão Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Três 
Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 637, de 26 de abril de 2002, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 11 de fevereiro de 1998, a 
permissão outorgada à Som Três Radiodifusão Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 18 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em15-12-2004. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

Ofício nº 2.340 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.051 de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Nova Olinda a executar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Nova Olinda, Estado do Ceará.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 16, de 2003, originário da Câmara dos Depu-
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tados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 712, de 2004.

Atenciosamente, Senador Romeu Tuma, Primei-
ro- Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.051 DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Nova Olinda a executar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Nova Olinda, Esta-
do do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.366, de 26 de julho de 2002, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Nova Olinda a executar, por 
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Nova Olinda, Estado do Ceará.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 18 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2004. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

Ofício nº 2.341 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.052,de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que renova a concessão da 
Campos Difusora Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em onda média na cidade de Campos 
dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 296, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 717, de 2004. 

Atenciosamente, Senador Romeu Tuma – Pri-
meiro- Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.052 DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão 
da Campos Difusora Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Campos dos Goytaca-
zes, Estado ao Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 11 de dezembro de 2001, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 26 de outubro de 1995, 
a concessão da Campos Difusora Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Campos dos 
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 18 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em15-12-2004. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

Ofício nº 2.342 (SF)

Brasília, 30 novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência. Dara os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.053 , de 2004, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal, 
que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Rádio Independente de Barretos Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Barretos, Estado de São Paulo.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 436, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 737, de 2004. 

Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma – Pri-
meiro- Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, 
promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.053 DE 2004

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada a Rádio Independente de Barre-
tos Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Barretos, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 2.254, de 23 de outubro de 20 de, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 23 de março de 1999, a 
permissão outorgada à Rádio Independente de Barretos 
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Barretos, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 18 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2004. – João Paulo Cunha,

Presidente.

Ofício nº 2.344 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.055 de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Sena-
do Federal, que aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Educativa e Cultural Lucyreiser para exe-
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, 
Estado de Pernambuco.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 439, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou  o nº 739, de 2004. 

Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Pri-
meiro- Secretário.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, Sarney, Presidente do Senado Federal, nos ter-
mos do 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, pro-
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.055, DE 2004

Aprova o ato que outorga permissão 
à Fundação Educativa e Cultural Lucykei-

ser para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de 
Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

nº 2.467, de 22 de novembro de 2002, que outorga per-
missão à Fundação Educativa e Cultural Lucykeiser para 
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, na cidade de Santa 
Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 18 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2004. – João Paulo Cunha

Presidente.

Ofício nº 2.346 (SF).

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 997, de 2004, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal, 
que “aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Caçador Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Caçador, Estado de Santa Catarina.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 433, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 755, de 2004. 

Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Pri-
meiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 997, DE 2004

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Caçador Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Caçador, 
Estado de Santa Catarina.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.961, de 1º de outubro de 2002, que renova 
por 10 (dez) anos, a partir de 10 de agosto de 1998, 
a permissão outorgada à Rádio Caçador Ltda. para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Caçador, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 2.347 (SF)

Brasília, 30 novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 998, de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária de Comunicação e Cultura Aliança a exe-
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 3.168, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 759, de 2004. 

Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Pri-
meiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 998, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicação e Cultura 
Aliança a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São Gonçalo, Es-
tado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.175, de 3 de julho de 2002, que autoriza a 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura 

Aliança a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 12 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 5-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 2.348 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Geddel Vieira Lima
 Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 999, de 2004, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal, 
que “aprova o ato que autoriza a Associação Comu-
nitária de Comunicações (Rádio Comunitária Paraíso 
FM) a executar serviço de radiodifus&o comunitária na 
cidade de Terra Santa, Estado do Pará.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 3.229, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 760, de 2004. 

Atenciosamente, Senador Romeu Tuma, Primei-
ro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 999, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária de Comunicações (Rádio 
Comunitária Paraíso FM) a executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Terra Santa, Estado do Pará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria 

nº 1.585, de 9 de agosto de 2002, que autoriza a Asso-
ciação Comunitária de Comunicações (Rádio Comunitá-
ria Paraíso FM) a executar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Terra 
Santa, Estado do Pará, retificando-se o prazo de autori-
zação para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na 
Lei nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2004. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

Ofício nº 2.349 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.000, de 2004, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal, 
que aprova o ato que autoriza a Associação Cultura CEM 
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 3.233, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 761, de 2004. 

Atenciosamente, Senador Romeu Tuma, Primei-
ro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.000, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Cultura CEM a executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Volta 
Redonda, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.592, de 9 de agosto de 2002, que autoriza 
a Associação Cultura Cem a executar, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, 
retificando-se o prazo de autorização para 10 (dez) 
anos, tendo em vista o disposto na Lei nº 10.597, de 
11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal..

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2004. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

Ofício nº 2.350 (SF)

Brasília,  30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.001, de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitaria Jaime Henrique Eugênio a executar servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Milagres, 
Estado do Ceará.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 3.234, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 762, de 2004.

Atenciosamente, Senador Romeu Tuma, Primei-
ro- Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.001, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Jaime Henrique Eugênio 
a executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Milagres , estado do 
Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.593, de 9 de agosto de 2002, que autoriza 
a Associação Comunitária Jaime Henrique Eugênio 
a executar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Milagres, Es-
tado do Ceará, retificando-se o prazo de autorização 
para 10 (dez) anos, tendo em vista o disposto na Lei 
nº 10.597, de 11 de dezembro de 2002.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de novembro de 2004. Sena-
dor José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2004. – João Paulo Cunha

Presidente.
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Ofício nº 2.351 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.002 , de 2004, pro-
mulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal, que 
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Tape-
roaense - ASCOMTAP a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Taperoá, Estado da Paraíba.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 3.255, de 2003, originário da Câmara dos Depu-
tados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 764, de 2004. – Atenciosamente,

Senador Romeu Tuma, Primeiro- Secretário.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 

e eu, Sarney, Presidente do Senado Federal, nos te-
mos do 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, pro-
mulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.002, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Associação 
Comunitária Taperoaense - ASCOMTAP a 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Taperoá, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.507, de 6 de agosto de 2002, que autoriza a 
Associação Comunitária Taperoaense - ASCOMTAP 
a executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusi-
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Taperoá, Estado da Paraíba.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de novembro de 2004.– Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-2004. – João Paulo Cunha

Presidente.

Ofício nº 2.355 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.004, de 

2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Sena-
do Federal, que “aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Sociedade FM Cidade das Montanhas Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada na cidade de Turvo, Estado de Santa 
Catarina.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 99, de 2003, originário da Câmara dos Depu-
tados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 773, de 2004. – Atenciosamente, 
Senador Romeu Tuma – Primeiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.004, DE 2004

Aprova o ato que outorga permissão à 
Rádio Sociedade FM Cidade das Montanhas 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Turvo, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.562, de 8 de agosto de 2002, que outorga 
permissão à Rádio Sociedade FM Cidade das Mon-
tanhas Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem di-
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Turvo, Estado 
de Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 2.356 (SF).

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.005, de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que renova a concessão 
da Emissoras Reunidas Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul.”
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Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 106, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 774, de 2004. 

Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Pri-
meiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.005, DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão 
da Emissoras Reunidas Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Alegrete, Estado do 
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº, de 13 de janeiro de 1997, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a con-
cessão da Emissoras Reunidas Ltda. para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Alegrete, Estado 
do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 2.357 (SF) 

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.006, de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que renova a permissão ou-
torgada à Rádio Cultura de Assis Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula-
da na cidade de Assis, Estado de São Paulo.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 139, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 778, de 2004.

Atenciosamente, Senador Romeu Tuma, Primei-
ro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.006, DE 2004

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Radio Cultura de Assis Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada na cidade de 
Assis, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 367, de 5 de julho de 2001, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 28 de setembro de 1999, a 
permissão outorgada à Rádio Cultura de Assis Ltda. 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Assis, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 2.359 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.007, de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que outorga permissão à 
San Marino Radiodifusão Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Ampére, Estado do Paraná.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 156, de 2003, originário da Câmara dos Depu-
tados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 780, de 2004. – Atenciosamente,  
Senador Romeu Tuma, Presidente.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos 
termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, 
promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.007, DE 2004

Aprova o ato que outorga permissão 
à San Marino Radiodifusão Ltda. para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Ampére, 
Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.100, de 26 de junho de 2002, que outorga 
permissão à San Marino Radiodifusão Ltda. para ex-
plorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Ampére, Estado do Paraná.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 2.360 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.008, de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que outorga permissão ao 
Sistema Rádio Digital FM Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Ilha Solteira, Estado de São Paulo.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 169, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 783, de 2004.

Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Pri-
meiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.008, DE 2004

Aprova o ato que outorga permissão 
ao Sistema Rádio Digital FM Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Ilha 
Solteira, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 1.934, de 1º de outubro de 2002, que outorga 
permissão ao Sistema Rádio Digital FM Ltda., para ex-
plorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada na cidade de Ilha Solteira, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 2.361 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.009, de 2004, 
promulgado pelo Senhor Presidente do Senado Federal, 
que “aprova o ato que renova a permissão outorgada à 
Sociedade Rádio Equatorial Ltda., para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Boa Vista, Estado de Roraima.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 182, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 784, de 2004.

Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Pri-
meiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.009, DE 2004

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Sociedade Rádio Equatorial 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
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sonora em freqüência modulada na cidade 
de Boa Vista, Estado de Roraima.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por-

taria nº 463, de 28 de abril de 1993, que renova por 
10 (dez) anos, a partir de 31 de julho de 1990, a per-
missão outorgada à Sociedade Rádio Equatorial Ltda., 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida-
de de Boa Vista, Estado de Roraima.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 2.362 (SF)
Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.010, de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que renova a concessão da 
Sociedade Rádio Liberdade Ltda., para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade 
de Guaratinguetá, Estado de São Paulo”.

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 184, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 785, de 2004.

Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Pri-
meiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.010, DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão 
da Sociedade Rádio Liberdade Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Guaratinguetá, 
Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-
creto s/nº, de 13 de janeiro de 1997, que renova por 10 
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão 
da Sociedade Rádio Liberdade Ltda., para explorar, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Guaratinguetá, 
Estado de São Paulo.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 2.363 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.011, de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que autoriza a Associação 
de Radiodifusão Comunitária Vista Alegre a executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 159, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 787, de 2004.

Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Pri-
meiro-Secretário.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.011, DE 2004

Aprova o ato que autoriza a Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária Vista 
Alegre a executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 983, de 12 de junho de 2002, que autori-
za a Associação de Radiodifusão Comunitária Vista 
Alegre a executar, sem direito de exclusividade, ser-
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viço de radiodifusão comunitária na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, retificando-se 
o prazo de autorização para 10 (dez) anos, tendo em 
vista o disposto na Lei nº 10.597, de 11 de dezem-
bro de 2002.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 17 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 2.333 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 1.084, de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Senado 
Federal, que “Aprova o ato que outorga concessão à 
Rádio e TV Schappo Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Parnaí-
ba, Estado do Piauí.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 1.058, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 681, de 2004.

Atenciosamente, – Senador Heráclito Fortes, Ter-
ceiro-Secretário, no exercício da Primeira-Secretaria.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.084, DE 2004

Aprova o ato que outorga concessão 
à Rádio e TV Schappo Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens 
na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-

creto s/nº de 2 de julho de 2003, que outorga conces-
são à Rádio e TV Schappo Ltda., para explorar, por 15 
(quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Parna-
íba, Estado do Piauí.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 25 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 2.345 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devi-

dos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 961, de 
2004, promulgado pelo Senhor presidente do Senado 
Federal, que “aprova o ato que outorga permissão à 
Comunicações Cone Sul Ltda., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Jaru, Estado de Rondônia.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 3.053, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 750, de 2004.

Atenciosamente, – Senador Heráclito Fortes, Ter-
ceiro-Secretário, no exercício da Primeira-Secretaria.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 961, DE 2004

Aprova o ato que outorga permissão 
à Comunicações Cone Sul Ltda., para ex-
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na cidade de Jaru, Estado de 
Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 725, de 10 de maio de 2002, que outorga 
permissão à Comunicações Cone Sul Ltda., para ex-
plorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusivida-
de, serviço de radiodifusão sonora era onda média na 
cidade de Jaru, Estado de Rondônia.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 12 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 2.353 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os de-

vidos fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 
962, de 2004, promulgado pelo Senhor Presidente 
do Senado Federal, que “aprova o ato que renova 
a concessão da Televisão Sul Bahia de Teixeira de 
Freitas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de Teixeira de Freitas, 
Estado da Bahia.” 

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 61, de 2003, originário da Câmara dos Depu-
tados e aprovado em revisão, pelo Senado Federal, 
onde tomou o nº 768, de 2004.

Atenciosamente, – Senador Heráclito Fortes, Ter-
ceiro-Secretário, no exercício da Primeira-Secretaria.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 962, DE 2004

Aprova o ato que renova a concessão 
da Televisão Sul Bahia de Teixeira de Freitas 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens na cidade de Teixeira de 
Freitas, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o 

Decreto s/nº de 24 de abril de 2002, que renova por 
15 (quinze) anos, a partir de 16 de maio de 2001, a 
concessão da Televisão Sul Bahia de Teixeira de Frei-
tas Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade 
de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Senado Federal, 12 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 2.358 (SF)

Brasília, 30 de novembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Geddel Vieira Lima
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Assunto: Remessa de autógrafo de Decreto Legislativo.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o autógrafo do Decreto Legislativo nº 964, de 
2004, promulgado pelo Senhor Presidente do Sena-
do Federal, que “aprova o ato que renova a permis-
são outorgada à Rádio Cidade FM de Tubarão Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Tubarão, Estado de 
Santa Catarina.”

Refere-se esse ato ao Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 142, de 2003, originário da Câmara dos 
Deputados e aprovado em revisão, pelo Senado Fe-
deral, onde tomou o nº 779, de 2004.

Atenciosamente, – Senador Heráclito Fortes, Ter-
ceiro-Secretário, no exercício da Primeira-Secretaria.

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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 964, DE 2004

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Cidade FM de Tubarão 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade 
de Tubarão, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a 

Portaria nº 343, de 28 de junho de 2001, que reno-
va por 10 (dez) anos, a partir de 13 de fevereiro de 
1995, a permissão outorgada à Rádio Cidade FM 
de Tubarão Ltda., para explorar, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada na cidade de Tubarão, Estado de 
Santa Catarina.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
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Senado Federal, 12 de novembro de 2004. – Se-
nador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 156/Plen

Brasília, 13 de dezembro de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente, Tenho a honra de dirigir-me 
a Vossa Excelência a fim de indicar, como suplente, a 
Deputada Maria do Rosário, PT/RS, na Comissão Espe-
cial destinada a efetuar estudo e oferecer proposições 
sobre o tema trabalho e emprego doméstico.

Atenciosamente, – Deputado Arlindo Chinaglia, 
Líder do PT.

Publique-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 1.004–L–PFL/2004

Brasília, 13 de dezembro de 2004

Excelentíssimo Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eduar-

do Barbosa (PSDB/MG) para integrar, como membro 
suplente, a Comissão de Legislação Participativa, em 
vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado José Carlos Ale-
luia, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

OF/GAB/Nº 338–PDT

Brasília, 14 de dezembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Manato integrará, na condição de titular, a Comissão 

Especial destinada a, no prazo de 90 (noventa) dias, 
analisar as proposições em trâmite referentes a as-
suntos que tratam das atividades da SERASA – Cen-
tralização de Serviços dos Bancos S/A.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de consideração e apreço. – Deputado Dr. Hélio, Lí-
der Do Pdt.

Publique-se
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres nº 952/04 

Brasília, 1 de dezembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de 

Lei nº 1.812/99, do Sr. Roberto Pessoa, que “dispõe 
sobre a proibição para adoção do horário de verão”, 
inicialmente despachado às Comissões para aprecia-
ção conclusiva, nos termos do art. 24, II, do Regimento 
Interno da Casa, decaiu dessa condição, por ter rece-
bido pareceres divergentes nas Comissões de Minas 
e Energia, e de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio, que lhe apreciaram o mérito, passando 
doravante a tramitar sujeito à apreciação do Plenário, 
com base na alínea g, inciso II, do referido art. 24.

Respeitosamente, Deputado Gonzaga Mota, 
Presidente.

Transfira-se ao Plenário a competência para apre-
ciar o PL nº 1.812/1999, pois configurou-se a hipóte-
se do art. 24, inciso II, alínea g, do RICD. Oficie-se e, 
após, publique-se.

Brasília, 15 de Dezembro De 2004. – João Paulo 
Cunha, Presidente.

Of.P–nº 400/2004

Brasília, 14 de dezembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

disposto no art. 58, do Regimento Interno, a apreciação, 
por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 2.366/03.

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

Respeitosamente, Deputado Nelson Bornier, 
Presidente.
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Publique-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

OFTP Nº 186/2004

Brasília, 8 de dezembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Deputado,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

disposto no art. 58, do Regimento Interno, a apreciação, 
por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 6.983/02.

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

Respeitosamente, – Deputado Paulo Baltazar, 
Presidente.

Publique-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 285/2004-P.

Brasília, 8 de dezembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 

1.140 de 2003 e dos Projetos de Lei nos 1.537 de 2003 
e 2.489 de 2003.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação 
dos referidos projetos e do respectivo parecer.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Paes, 
Presidente.

Publique-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Of. Pres. Nº 256/04

Brasília, 1º de dezembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 
ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 324/99 e seus apensados, 
os Projetos de Lei nos 1.705/99, 2.641/00, 4.105/01, 
756/03, 277/03, 2.739/03 e 3.079/04 por esta Comis-
são, nesta data.

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

Atenciosamente, – Deputado Tarcísio Zim-
mermann, Presidente.

Publique-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Of. Pres. Nº 258/04

Brasília, 1º de dezembro de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 3.941/00, por esta Comis-
são, nesta data.

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

Atenciosamente,– deputado Tarcisio Zimmer-
mann, Presidente.

Publique-se.
Em 15-12-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Of. nº 281/2004

Brasília, 14 de dezembro de 2004

A Sua Excelência O Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente Da Câmara Dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as devidas 

providências, que nesta data, dia 14 de dezembro de 
2004, estou me filiando ao Partido Democrático Tra-
balhista – PDT.

Cordialmente, Deputado Luiz Piauhylino.
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Peruíbe, 22 de novembro de 2004

Exmº Senhor Presidente da Câmara dos Deputados

Prezado Presidente,
Por ocasião de apresentação do Novo Código de 

Processo Civil a essa Casa das Leis, gostaria que V. 
Exª se dignasse apreciar o resumo anexo de uma das 
muitas causas, que tenho patrocinado,nos quarenta e 
quatro anos de exercício profissional, a fim de que se 
tenha algum elemento para se aprimorar nosso siste-
ma processual civil.

Renovo a V. Exª os protestos de alta estima.
Atenciosamente,

EXEMPLO DA INOPERÂNCIA
DO SISTEMA DO PROCESSO CÍVEL

Pequenos bananicultores do Município de Sete 
Barras, no Vale do Ribeira, Estado de São Paulo, em 
maio de 1975, tiveram parte de suas lavouras destru-
ídas pelo gado do fazendeiro vizinho.

Ajuizaram ação de reparação de danos, sob nº 

449/75, junto ao Juízo da Comarca de Registro, a 15 
de maio de 1975.

Os prejuízos dos cinco agricultores foram de oito 
mil cachos de banana, como consta da perícia.

A primeira audiência ocorreu a 3 de novembro 
de 1975, que se não realizou por o laudo pericial es-
tar incompleto.

As solenidades seguintes designadas para 9-3-
76 e 16-6-76 foram adiadas.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento 
a 30-9-76, quando foram ouvidas as partes e testemu-
nhas, ocasião, em que o juiz converteu o julgamento em 
diligência, designando nova audiência para 13-5-77.

Esta não aconteceu porque o perito não apresen-
tou o laudo, motivando a nomeação de outro vistor, que, 
por sua vez, pediu dispensa, sendo substituído.

Só a 27-5-81, o experto apresentou seu laudo.
A 9-10-86, o juiz sentenciou, convertendo o jul-

gamento em diligência, nomeando outro perito, e na 
recusa deste, outras quatro nomeações sucessivas, 
acontecendo a entrega do novo laudo, a 14-4-88.

Ocorrendo a morte do réu, a 8-6-83, que só mais 
tarde foi noticiada, mister se fazia a intimação de seus 
Herdeiros. O que demandou muito tempo para serem 
localizados, pois que o réu não convivia com mulher 
e filhos.

Só depois de intimados os herdeiros e terem ad-
vogado constituído, o juiz homologou o laudo e fixou 
os valores da condenação, a 20-7-90.

Da sentença apelaram os Herdeiros ao Egrégio 
Tribunal de Justiça, onde sua irresignação não produziu 
resultado, conforme acórdão datado de 22-1-92.

Elaborou-se a conta de liquidação, a 27-4-92.
Não paga a dívida, sobrevieram as penhoras. 

Primeiro de máquinas velhas e imprestáveis, por 
descaso do oficial de Justiça. Recusada a primeira 
constrição, penhorou-se um lote de 150 reses, que 
foram recusadas. Penhorou-se um imóvel rural, a 
5-9-94.

Para intimação pessoal dos Herdeiros, expediram-
se várias cartas precatórias, apontando-se as constan-
tes mudanças de endereços dos mesmos.

Só depois de intimados os Herdeiros, pela impren-
sa, a 9-8-96, teve prosseguimento a execução.

A 6-9-96, um interessado João Batista Carneiro
Florêncio insurgiu-se contra a penhora do imóvel 

pretextando ter adquirido uma parte dele.
Foi atendida sua pretensão e reduzida a gleba 

penborada.
A 21-5-97, o juiz nomeou avaliador para o imóvel, 

o qual exibiu laudo a 16-9-97.
Opuseram-se os Herdeiros ao laudo, a 18-11-97.
A 30-3-98, Benjamim Honório da Silva apresen-

tou embargos de terceiros, alegando ter adquirido toda 
a Fazenda Casa Branca dos Herdeiros, incluindo o 
imóvel penhorado. Para prova de aquisição, juntou um 
contrato particular de barganha da fazenda por vários 
imóveis da Capital de São Paulo.

Os embargados contestaram, provando que tal 
negócio ocorreu muito depois da penhora e que se 
tratava de um embuste.

O próprio embargante em seu postulado inicial, 
evidenciou que fora ludibriado pelos Herdeiros.

O juiz, recebeu os embargos. Suspendeu a exe-
cução e mandou citar os Herdeiros para responderem 
aos embargos.

Outra quantidade de precatórias foi expedida.
Afinal, a 18-5-2004, o juiz julgou improcedentes 

os embargos e passou-se à execução do crédito com 
a designação de leilões para março de 2005.

Nesses trinta anos de demanda, funcionaram trin-
ta e dois Juízes, nove Advogados, onze Engenheiros 
e toda a Serventia e Oficiais de Justiça.

Juízes:
Drs. Régis Castilho Barbosa, Samuel Alves de 

Melo Júnior, Carlos Roberto Petroni, Midola, Antônio 
Rigolin, Valdecir José do Nascimento, Renato Alcides 
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Horta, Luiz Antônio Cerqueira Leite, Ricardo de Almei-
da Dias, Antônio Carlos Andrade Leone, Guilherme 
Penteado Campos, Uísses Mário de Campos Pinheiro, 
Carlos Roberto Marrichi, Renato Corrêa Meyer Marino, 
Caramuru Francisco Afonso, Silvana Amnéris R. Perei-
ra Borges, Xisto Abbarelli Rangel Neto, David da Cos-
ta Ferreira, Adalberto Montes, José Tarcisio Beraldo, 
Paulo Augusto Tessari, João André Vincenzo, Cláudio 
do Prado Amaral, José Maurício Conti, Isaura Cristina 
B. Costa, Rogério Márcio Teixeira, Flávio de Oliveira 
César, Ariana Consani Brejão, Ana Paula Theodósio 
de Carvalho.

Advogados:
Dos autos: Dr. Joel Carneiro dos Santos
Dos réus: Drs. Jonas Ribeiro Conrado, Neuza Re-

zende Maza Rolim, João Batista Faria, Antônio Nircilio 
Ramos, Leonel Pedro Saletti, Adão Armando Ribeiro, 
Moacir Leonardo, José Domingues dos Santos.

Peritos Engenheiros:
Alfredo Eduardo Freire de M. Barreto, Adilson José 

Magossi, Osvaldo Nogueira Lucchesi, José Eduardo 
Narciso, Francisco Lucas, Adilson Iraguy Bassarelli, 
Luiz Antônio Campos Penteado, Mário Josef, Marcos 
Antônio Penna Barbosa, José Benedito Gomes, An-
selmo Gomiero.

Crédito atual dos Autores é de R$154.863,29 
(cento e cinqüenta e quatro mil, oitocentos e sessenta 
e três reais e vinte e nove centavos).

As despesas feitas pelos Autores até o presente 
são de R$23.513,50 (vinte e três mil quinhentos e tre-
ze reais e cinqüenta centavos).

Os oito mil cachos de banana danificados, ao va-
lor presente, quando a tonelada é vendida, no local da 
produção, a R$150,00 (cento e cinqüenta reais), consi-
derando-se que cada cacho pesa 18 (dezoito) quilos, ou 
sejam de 244.000 quilos o prejuízo, ou, em moeda atual 
R$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).

Para esse montante, os lavradores gastaram 
R$23.513,50 (vinte e três mil, quinhentos e treze reais) 
em custas e perícias.

Quanto o erário público despendeu, à guisa de 
vencimentos dos juizes e serventuários para uma cau-
sa tão pequena?!

O feito acima está previsto nos artigos 275/281 
do Código de Processo Civil, por se tratar de Repa-
ração de Danos.

Está previsto no artigo 277 prazo de trinta dias para 
audiência, que será una e nela produzidas as provas, 
não se admitindo intervenção de terceiros (art. 280).

Não se observam esses preceitos, por várias ra-
zões, dentre as quais se destaca a flacidez dos juízes, 
que deixam de cumprir o artigo 35 da Lei Orgânica da 

Magistratura, não fiscalizando o andamento da cau-
sa, o comportamento dos serventuários, das partes, 
peritos e principalmente, dos oficiais de Justiça, pro-
porcionando a corrupção.

Os serviços dos oficiais de Justiça são cortejados 
pelas partes, sendo comum os casos, em que ambos 
os antagonistas pagam as “despesas” para que, pa-
radoxalmente, apresse-se ou procrastine-se o cumpri-
mento de mandados” (Jornal Folha de São Paulo de 
28 de fevereiro de 1982).

As canas precatórias se constituem em retarda-
mento e encarecimento das demandas.

O Setor das Cartas Precatórias de São Paulo 
prevê o prazo de duzentos e setenta dias para seu 
cumprimento.

A distribuição e diligência para cada deprecata 
valem ao bolso do interessado cento e vinte e quatro 
reais e mais treze reais respectivamente.

O processo ora comentado apresenta mais de 
uma dezena de precatórias.

Para reparar esse tormento ao jurisdicionado, a 
sugestão seria de as citações e intimações seguirem 
a prática adotada pela justiça do Trabalho, de serem 
feitas Via Postal, com o comprovante de entrega, ou 
seja Aviso de Recebimento (A.R.).

Ter-se-á mais segurança, certeza e menos des-
pesas.

A Empresa dos Correios e Telégrafos (ECT) é 
paradigma de eficiência e rapidez para o mundo todo 
e muito menos onerosa.

As punições dos juízes quanto às obrigações não 
poderiam ser tão lenitivas quanto as contidas na Lei 
da Magistratura, mesmo porque, certamente, o espírito 
de corporação é prevalente.

Com os fatos retro, espera o signatário dar sua 
insignificante contribuição ao desafogo da Justiça.

Atenciosamente, Joel Carneiro dos Santos, 
Advogado OAB – 14.294.

Rua Dr. Brás Belmont, nº 420
Bairro – Flórida
Peruíbe – SP
Cep: 11-750-000

Encaminhe-se, por cópia, à Comissão 
Especial da Reforma do Judiciário e à Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
Publique-se. Oficie-se.

Brasília, 15 -12-04. – João Paulo Cunha, 
Presidente.



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 16 55163 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 220, DE 2004 

(Do Sr. Ricardo Izar)

Altera a Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, e dá outras providên-
cias. 

Despacho: Às Comissões de: Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 

4 de maio de 2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 14  ................................................ .
 ..............................................................
§ 3º  .......................................................
 ..............................................................
III – às reduções de base de cálculo que 

tenham como objetivo evitar ou corrigir os efei-
tos inflacionários na apuração dos tributos e 
contribuições sociais devidos.” (NR)

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

Justificação

A inflação é um dos mais persistentes proble-
mas que assolam nosso país. É certo que, a partir da 
implementação do Plano Real, esse problema viu-se 
bastante reduzido. Não podemos nos esquecer que já 
tivemos taxas de inflação da ordem de 2.477% ao ano 
(IPCA-IBGE de 1993). Embora no passado tenhamos 
sofrido mais intensamente seus efeitos, a verdade é 
que, mesmo depois da implementação do referido 
Plano, o mal inflacionário não foi definitivamente ex-
tirpado. Por exemplo, entre 1999 e 2003, tivemos as 
seguintes taxas de inflação (IPCA-IBGE): 8,9% , 5,9%, 
7,6%, 12,5% e 9,3%.

Mesmo que esse aumento de preços pareça 
menos importante, o fato é que ele acarreta distorção 
no sistema de pagamento de impostos. A legislação 
tributária, que se utiliza do princípio do nominalismo 
– em outros termos, que não leva em conta os efeitos 
inflacionários –, acaba incorrendo em uma sobretaxa-
ção, pois alcança ganhos que são meramente decorren-
tes da desvalorização da moeda. O contribuinte paga 
seus tributos tendo como base de cálculo os ganhos 

nominais, e não os ganhos reais, como recomenda a 
boa técnica tributária.

Várias iniciativas parlamentares visando corrigir 
essa distorção têm sido descartadas antes mesmo de 
se discutir seu mérito. É alegado que tais projetos de 
lei ferem a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000), pois incor-
reriam em renúncia de receitas, ferindo o art. 14 do 
referido Diploma Legal. Eles são afastados preliminar-
mente, tachados de orçamentária e financeiramente 
inadequados.

Com todo o respeito aos nobres colegas que as-
sumem tal posição, com ela não concordamos. Altera-
ções na legislação que buscam apenas e tão-somente 
compensar os efeitos inflacionários, evitando que os 
contribuintes paguem indevidamente seus tributos, não 
podem ser classificadas como renúncia de receitas. 
Essas iniciativas objetivam, na realidade, evitar uma 
tributação ilícita e silenciosa.

Assim, para tirar qualquer dúvida sobre a ade-
quação financeira e orçamentária das proposições 
que visam afastar a distorção que a inflação causa na 
apuração dos impostos devidos, estamos propondo 
ressalvar expressamente tal situação no texto da Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

Entendemos que esta nossa iniciativa é justifi-
cada pelas razões acima expostas, motivo pelo qual 
contamos com o apoio dos ilustres pares do Congresso 
Nacional para o seu aperfeiçoamento e aprovação.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2004. 
– Deputado Ricardo Izar.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 221, DE 2004 

(Do Sr. Max Rosenmann)

Altera o art. 195 da Lei nº 5.172, de 25 
de outubro de 1966.

Despacho:  Às Comissões de: Finanças 
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, Caput- 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 195 da Lei nº 

5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário 
Nacional passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 195............................................. 
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Parágrafo único – Até que ocorra a pres-
crição dos créditos decorrentes das operações 
a que se refiram, os livros obrigatórios de es-
crituração comercial e fiscal, bem como os do-
cumentos e os comprovantes dos lançamentos 
neles escriturados, serão conservados em sua 
forma original ou em reprodução em microfil-
magem ou imagem digitalizada, em mídia que 
não permita regravação.” (NR)

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

Justificação

Os processos de microfilmagem ou de digitaliza-
ção consolidaram-se como dos mais modernos, segu-
ros e práticos processos tecnológicos para substituir 
o arquivamento, por longo período, de originais de 
documentos particulares e oficiais, em atendimento 
a exigências legais, em especial às das legislações 
mercantil e tributária. 

O parágrafo único do art. 195 do Código Tributá-
rio Nacional exige, entretanto, independentemente de 
haver microfilmagem ou digitalização, a conservação 
dos originais dos documentos e livros obrigatórios de 
escrituração comercial e fiscal, até a ocorrência da 
prescrição dos correspondentes créditos tributários. 
Como o CTN está alçado à condição de Lei Comple-
mentar, a tentativa de modificação, no passado, do 
referido parágrafo único, pela Lei 5.433/68 e Decreto 
64.398/69, ambos de hierarquia inferior àquele dispo-
sitivo, resultou frustrada. 

Ocorre que em 1966, ano da edição do CTN, de 
fato não havia regulamentação para esses processos, 
e, portanto, inexistiam bases e parâmetros aceitáveis 
para eliminação dos documentos originais. 

Após sua regulamentação e passados todos es-
ses anos, uma vez que os processos de microfilmagem 
e de imagem digitalizada já comprovaram sua eficiência, 
que permite com vantagem comparativa, de nitidez e 
agilidade na recuperação da informação, em relação 
ao arquivamento de originais, não há porque persistir, 
por puro preconceito ou desconhecimento técnico, na 
exigência em manusear originais. 

Economias mais desenvolvidas e fiscos não me-
nos exigentes e rigorosos, como observamos na Ale-
manha, apenas para citar uma referência, equiparam 
o arquivo mantido por processos de microfilmagem ou 
digitalização, por reprodução do original, aos documen-
tos, escrituração e apontamentos originais. 

Por qualquer desses processos de reprodução 
de documentos, e desde que não haja arquivo dos ori-
ginais, deve-se assegurar, como naquele país ocorre, 
a consonância dos bons princípios da escrituração 

contábil, com a perfeita coincidência da cópia com 
o original. Deve-se, também, através da competente 
regulamentação, adotar-se as necessárias salvaguar-
das que se impõe ao referido processo, tais como as 
relacionadas com a ocorrência de eventuais defeitos 
técnicos na reprodução e de perda de legibilidade. Des-
sa forma, e ainda por tudo que a eliminação da dupli-
cidade do procedimento hoje em vigor apresenta, em 
ganho de espaço físico e de redução de custos, que 
são elevadíssimos, submetemos a presente proposta 
de reformulação do parágrafo único do artigo 195 do 
Código Tributário Nacional. 

Sala da Comissão, 30 de novembro de 2.004. 
– Max Rosenmann, Deputado Federal – PMDB/PR

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 222, DE 2004 

(Do Sr. Ney Lopes)

Estabelece norma geral de matéria 
tributária relativa ao IPTU.

Despacho: Às Comissões de: Finanças 
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclua-se o § 3º ao art. 32 da Lei n.º5.172, 

de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tribu-
tário Nacional, com a seguinte redação:

“§ 3º No que se refere aos terrenos de 
marinha, o fato gerador do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
não abrange os casos de posse e de domí-
nio útil.”

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

Justificação

O art. 146, inc. III, letra “a”, da Carta Magna dá 
suporte à proposta em tela de desonerar do imposto 
municipal IPTU os terrenos de marinha, que já suportam 
o pagamento de taxa de aforamento para a Secretaria 
do Patrimônio Nacional.

Nos Autos do Recurso Extraordinário n.º 253.394-
7, foi decidido à unanimidade (Primeira Turma do STF) 
reconhecer a não – incidência do IPTU sobre bens 
integrantes do domínio da União, em face da imuni-
dade recíproca, prevista no art.150, inc.VI, letra “a”, 
da Constituição Federal. Outras têm-se referido à cir-
cunstância descrita na letra “c”, relativa a entidades 
beneficentes.
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No feito, embora encontre-se assinalado que a 
decisão não tomou por base a natureza da utilização 
do bem objeto do litígio, no caso específico em ser-
viços portuários, próprios do Estado, outorgados ao 
privado por meio de concessão, é ressaltada a indis-
cutibilidade da questão pela natureza de uso especial 
do bem público.

A tese da prevalência da imunidade para a im-
posição de imposto sustenta-se no caráter sempre 
precário da ocupação do bem público.

Doutra parte, o voto do então presidente Ministro 
Moreira Alves levanta suposições a respeito de carac-
terísticas da posse, exclusiva ou desdobrada, que po-
deriam ensejar diferentes conclusões, em cotejo com 
o disposto no art. 32 do Código Tributário Nacional 
(CTN), que discrimina como fato gerador do IPTU “a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel 
por natureza ou acessão física... localizado na zona 
urbana do Município”.

Com efeito, parece ser pacífica a interpretação de 
que a posse com animus domini enseja a incidência 
do imposto, como se depreende tanto da decisão da 
suprema corte mencionada, como de outras emana-
das pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do 
Recurso Especial nº 267.099 – BA, publicado no DJ 
de 27/5/02, cópia anexa. Igualmente é acatada a impo-
sição tributária daquele imposto sobre o domínio útil, 
não sendo o enfiteuta alcançado pela imunidade do 
senhorio. Ressalte-se o art. 682 do Código Civil que 
atribui ao enfiteuta os impostos e ônus que gravarem 
o imóvel.

Assim, a discussão com vistas à observância 
da imunidade recíproca estaria adstrita às questões 
de posse exclusiva ou desdobrada, como aventou o 
Ministro Moreira Alves, não cabendo a incidência do 
IPTU, no caso, sobre a posse direta quando houver a 
posse desdobrada, oriunda de direito pessoal e não 
de direito real.

A par dos aspectos tributários, que efetivamen-
te só devem ser dirimidos por meio de decisão espe-
cífica, pela exigência de literalidade na interpretação 
de outorga de isenções, como determina o art.111 
do CTN, aí considerando-se a imunidade como uma 
isenção constitucional, a legislação que rege a ma-
téria apresenta características curiosas e de grande 
alcance econômico.

Desta maneira, a conceituação de terreno de ma-
rinha encontra-se no art. 2º do Decreto-Lei n.º 9.760, 
de 1946, e reporta-se à linha de preamar de 1831, para 
o devido estabelecimento geográfico. São igualmente 
classificados como tal os acrescidos, definidos no art. 

3º do citado diploma legal, como “os que se tiverem 
formado, natural ou artificialmente, para o lado do mar 
ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de 
marinha”.

Por tais definições depreende-se que as áreas 
resultantes de assoreamento, bem como os aterros, 
são terrenos acrescidos de marinha, compondo os 
bens da União.

A amplitude dos registros definidores de terrenos 
de marinha, que por um lado toma por base caracte-
rísticas topográficas que se referem a tempo cronoló-
gico estabelecido no ano de 1831, e por outro abrange 
ocorrências geográficas naturais ou artificiais, acaba 
por dificultar o conhecimento da demarcação das ter-
ras da União e por abocanhar parcela expressiva do 
território dos Municípios.

Acrescentem-se, ainda, considerações a respeito 
da valorização das áreas litorâneas, especialmente nas 
cidades de potencial econômico voltado para o turis-
mo, que muitas vezes são exploradas comercialmente, 
pagando à União, em contrapartida, montantes mal 
aferidos e desatualizados pelo aforamento.

Saliente-se que as decisões do Poder Judiciário, 
embora tenham reconhecido especificamente a obser-
vância da imunidade recíproca, em nenhum dos casos 
referiu-se a bens de uso privado.

Assim, a pretensão de desonerar de IPTU os terre-
nos de marinha tem alcance incalculável, beneficiando 
parcela do universo de contribuintes que já gozam do 
domínio útil de bens da União a baixo custo.

Tecnicamente, como se trata de proposição que 
não reduz receitas federais, não infringiria a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, no que tange aos aspectos 
de inadequação orçamentária e financeira.

Encaminhamos proposta de alteração no CTN, 
cuja base encontra-se na Constituição Federal, ao per-
mitir a alteração de normas gerais de Direito Tributário 
por lei complementar.

Com efeito, tais áreas são de propriedade da 
União e, desta forma, devem seus ocupantes gozar 
dos efeito da imunidade recíproca estabelecida no art. 
150, inc. VI, letra “a”, do texto constitucional, que pro-
íbe a instituição de imposto sobre o patrimônio, renda 
ou serviços dos entes federativos.

Pela oportunidade e alcance da medida, conta-
mos com o apoio dos nobres Pares desta Casa para a 
aprovação do presente projeto de lei complementar.

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 2004. 
– Deputado Ney Lopes.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 225, DE 2004 

(Do Sr. Paulo Marinho)

Altera a Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990, fixando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados.

Despacho: À Comissão de: Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito E Art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 1º da Lei Complementar n.º 64, de 

18 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 1º ...................................................
...............................................................
II – .........................................................
a) ........................................................
...............................................................
8. (revogado)

...............................................................
os magistrados, até 12 (doze) meses 

depois de afastados definitivamente de seus 
cargos e funções;

III – ........................................................
a) os inelegíveis para os cargos de Pre-

sidente e Vice-Presidente da República espe-
cificados nas alíneas a e m do inciso II deste 
artigo e, no tocante às demais alíneas, quando 
se tratar de repartição pública, associação ou 
empresas que operem no território do Estado 
ou do Distrito Federal, observados os mes-
mos prazos;

...............................................................
IV – .......................................................
a) no que lhes for aplicável, por identida-

de de situações, os inelegíveis para os cargos 
de Presidente e Vice-Presidente da República, 
Governador e Vice-Governador de Estado e 
do Distrito Federal, observado o prazo de 12 
(doze) meses, quanto aos magistrados, e de 
4 (quatro) meses, quanto aos demais, para a 
desincompatibilização;

V – ........................................................
os inelegíveis para os cargos de Presi-

dente e Vice-Presidente da República espe-
cificados nas alíneas a e m do inciso II deste 
artigo e, no tocante às demais alíneas, quan-

do se tratar de repartição pública, associação 
ou empresa que opere no território do Estado, 
observados os mesmos prazos;

..............................................................
VII – ......................................................
a) no que lhes for aplicável, por identida-

de de situações, os inelegíveis para o Senado 
Federal e para a Câmara dos Deputados, ob-
servado o prazo de 12 (doze) meses, quanto 
aos magistrados, e de 4 (quatro) meses, quanto 
aos demais, para a desincompatibilização;

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

Art. 2º. Fica revogado o item 8 da alínea a do 
inciso II do art. 1º da Lei Complementar n.º 64, de 18 
de maio de 1990.

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

Justificação

A presente iniciativa tem como objetivo adequar 
o prazo de desincompatibilização estabelecido para a 
magistratura às funções por ela exercidas no proces-
so eleitoral. Pretende-se, dessa forma, aperfeiçoar a 
legislação em vigor, para evitar que juízes exerçam 
influência indevida no processo eleitoral em razão de 
sua posição privilegiada.

É sabido que os magistrados exercem papel 
central na direção e organização das eleições em to-
dos os níveis federados, graças à relevância atribuída 
à Justiça Eleitoral pela Constituição da República e 
pela legislação em vigor. Se observarmos o calendário 
eleitoral, veremos que essa atuação da magistratura 
se inicia até um ano antes de cada pleito, decidindo 
sobre matérias de extrema relevância, tais como re-
gistro dos estatutos dos partidos, inscrições eleitorais 
e transferências de domicílio eleitoral. 

Ora, a Lei de Inelegibilidades (Lei Complementar 
nº 64, de 18 de maio de 1990) determina a desincom-
patibilização da magistratura com apenas seis meses 
de antecedência das eleições. Essa falta de sincronia 
nos prazos permite que o magistrado detenha, por seis 
meses, cargo de influência capital nas eleições antes 
que deva se desincompatibilizar para participar daque-
le mesmo pleito. Entendemos que essa incongruência 
vai de encontro ao espírito republicano e merece ser 
desde já corrigida.

Ante as razões expostas, esperamos contar com 
o apoio de nossos nobres pares para a aprovação do 
presente projeto de lei complementar.

Sala das Sessões, 30 de novembro de 2004. 
– Paulo Marinho, Deputado Federal.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR } 
Nº 226, DE 2004 

(Do Sr. Luiz Antonio Fleury)

Altera o art. 195 da Lei nº 5.172, de 25 
de outubro de 1966.

Despacho: Apense-se ao Plp-
221/2004

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput – 
RICD

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O Parágrafo Único do art. 195 da Lei nº 

5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário 
Nacional passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 195.................................................
Parágrafo Único – Até que ocorra a 

prescrição dos créditos decorrentes das ope-
rações a que se refiram, os livros obrigató-
rios de escrituração comercial e fiscal, bem 
como os documentos e os comprovantes 
dos lançamentos neles escriturados, serão 
conservados em sua forma original ou em 
reprodução em microfilmagem ou imagem 
digitalizada, em mídia que não permita gra-
vação.” (NR)

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

Justificação

Os processos de microfilmagem ou de digitaliza-
ção consolidaram-se como dos mais modernos, segu-
ros e práticos processos tecnológicos para substituir 
o arquivamento, por longo período, de originais de 
documentos particulares e oficiais, em atendimento 
a exigências legais, em especial às das legislações 
mercantil e tributária.

O parágrafo único do art. 195 do Código Tributá-
rio Nacional exige, entretanto, independentemente de 
haver microfilmagem ou digitalização, a conservação 
dos originais dos documentos e livros obrigatórios de 
escrituração comercial e fiscal, até a ocorrência da 
prescrição dos correspondentes créditos tributários. 
Como o CTN está alçado à condição de Lei Comple-
mentar, a tentativa de modificação, no passado, do 
referido parágrafo único, pela Lei 5.433/68 e Decreto 
64.398/69, ambos de hierarquia inferior àquele dispo-
sitivo, resultou frustrada.

Ocorre que em 1966, ano da edição do CTN, de 
fato não havia regulamentação para esses processos, 
e, portanto, inexistiam bases e parâmetros aceitáveis 
para eliminação dos documentos originais.

Após sua regulamentação e passados todos es-
ses anos, uma vez que os processos de microfilmagem 
e de imagem digitalizada já comprovaram sua eficiência, 
que permite com vantagem comparativa, de nitidez e 
agilidade na recuperação da informação, em relação 
ao arquivamento de originais, não há porque persistir, 
por puro preconceito ou desconhecimento técnico, na 
exigência em manusear originais.

Economias mais desenvolvidas e fiscos não me-
nos exigentes e rigorosos, como observamos na Ale-
manha, apenas para citar uma referência, equiparam 
o arquivo mantido por processos de microfilmagem ou 
digitalização, por reprodução do original, aos documen-
tos, escrituração e apontamentos originais.

Por qualquer desses processos de reprodução 
de documentos, e desde que não haja arquivo dos 
originais, deve-se assegurar, como naquele país ocor-
re, a consonância dos bons princípios da escrituração 
contábil, com a perfeita coincidência da cópia com o 
original. Deve-se, também, através da competente 
regulamentação, adotar-se as necessárias salvaguar-
das que se impõe ao referido processo, tais como as 
relacionadas com a ocorrência de eventuais defeitos 
técnicos na reprodução e de perda de legibilidade. 
Dessa forma, e ainda por tudo que a eliminação da 
duplicidade do procedimento hoje em vigor apresen-
ta, em ganho e espaço físico e de redução de cus-
tos, que são elevadíssimos, submetemos a presente 
proposta de reformulação do parágrafo único do art. 
195 do Código Tributário Nacional.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004. 
– Deputado Luiz Antonio Fleury.

PROJETO DE LEI Nº 4.533, DE 2004 
(Do Tribunal Superior Eleitoral) 

OFÍCIO Nº 7210/2004

Cria cargos e funções nos quadros de 
pessoal dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
destinados às zonas eleitorais.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação(Art. 54 RICD) Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania.

Apreciação: Proposição sujeita aà apre-
ciação conclusiva das Comissões – art. 24, 
II.
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Justificação

Esta proposta de projeto de lei tem como objetivo 
dar continuidade ao processo de dotação de contin-
gente mínimo de pessoal do quadro próprio da Justiça 
Eleitoral às zonas eleitorais, iniciado pela Lei nº 10.842, 
de 20 de fevereiro de 2004, que criou, nos quadros de 
pessoal dos Tribunais Regionais Eleitorais, dois car-
gos efetivos e uma função comissionada de Chefe de 
Cartório Eleitoral para cada zona eleitoral.

A implementação desse projeto implica no acrés-
cimo de despesa, no exercício de 2005, de R$5,8 mi-
lhões, correspondente a 0,5% do montante da dotação 
de pessoal e encargos sociais, da ordem de R$1,263 
bilhão, consignado no orçamento de 2004 para os ór-
gãos da Justiça Eleitoral.

De acordo com o disposto no art. 169, § 1º, inciso 
II, da Constituição Federal e no art. 85 da Lei nº 10.934, 
de 11-8-2004 (LDO-2005), a criação dos cargos e das 
funções objeto da proposição está prevista no Anexo V 
do Projeto de Lei Orçamentária para 2005, bem como 
incluída na dotação orçamentária da Justiça Eleitoral 
relativa a pessoal e encargos sociais.

Desse modo, submeto aos ilustres membros das 
Casas do Congresso Nacional este projeto de lei, que 
dota as zonas eleitorais não contempladas pela Lei 
10.842/2004 de servidores do quadro próprio da Justi-
ça Eleitoral, recursos humanos necessários ao desem-
penho de suas funções, que certamente contribuirão 
para o fortalecimento da democracia e preservação do 
exercício dos direitos do cidadão, por meio da realiza-
ção de pleitos eleitorais com qualidade, transparência, 
segurança, rapidez e funcionalidade, certo de que me-
recerá acolhida e apreciação favorável.

Brasília, 26 de novembro de 2004. – Ministro Se-
púlveda Pertence.

PROJETO DE LEI Nº 4.550, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

Autoriza o Poder Executivo a implan-
tar aparelhos com sistema de raio x para 
inspecionar todos os objetos, bolsas e sa-
colas que entrarem nas penitenciárias e dá 
outra providências. 

Despacho: Às Comissões De: Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado; 
Finanças e Tributação (Art. 54 Ricd);

Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 Ricd)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24, II

Publicação inicial Art. 137, caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instalar 

aparelhos com sistema de Raio X nas penitenciárias 
destinados a inspecionar, todos os objetos, bolsas, 
malas e sacolas de todos as pessoas que entrarem 
nas unidades prisionáis.

Art. 2º O Poder Executivo fica autorizado a es-
tabelecer parcerias e/ou convênios com a iniciativa 
privada, para a implantação dos referidos aparelhos 
de raio x.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo a regulamen-
tação desta lei.

Art. 4º As despesas geradas pela implantação 
desta lei correrão à conta de dotação orçamentária 
própria.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em con-
trário. 

Justificação

Forma amplamente divulgados nos meios de 
comunicação, que os detentos mais perigosos, que 
exerciam e exercem comandos no mundo do tráfico, 
continuam mantendo contato com os seus liderados, 
pois conseguem fazer ligações telefônicas, utilizando 
aparelhos de telefones celulares a que têm acesso, 
por meios ilicitos, apesar de todos os esquemas de 
segurança que são montados para coibirem esta si-
tuação.

É de suma importância buscarmos soluções que 
possam isolá-los realmente, para que eles percam o 
domínio sobre tudo o que ocorre dentro e fora dos 
presídios, enfraquecendo-os, muitas vezes sobre a 
forma de intimidação, junto aos moradores das comu-
nidades carentes.

Vários Estados da Federação implantaram este 
sistema, com resultados muito positivos, nas suas pe-
nitenciárias. Precisamos aproveitar exemplos que es-
tejam dando certo e adotá-los, pois o objetivo é único: 
buscarmos soluções para acabar com a violência que 
está sufocando os nossos Estado. 

Havendo vontade política, considero que seja 
simples adotarmos esta medida, pois desta forma, fi-
cará praticamente impossível alguém entrar com uma 
arma ou um telefone celular ou até mesmo drogas, nas 
unidades penitenciárias dos Estados.

Certo do grande alcance social da presente pro-
posição, solicito o apoio dos nobres Pares para apro-
vação da presente medida. 

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2004. – 
Deputado Carlos Nader, PL/RJ.
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PROJETO DE LEI Nº 4.552, DE 2004 
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Cria a Área de Proteção Ambiental 
– APA – do Rio Iguaçu.

Despacho: Às Comissões De: Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável; Finan-
ças e Tributação (Art. 54 Ricd); Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24, II

Publicação inicial Art. 137, caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei, em conformidade com a Lei n.º 

9.985, de 18 de julho de 2000, cria a Área de Prote-
ção Ambiental – APA – do rio Iguaçu, denominada 
“Corredor da Vida”, margeando o rio Iguaçu, desde 
sua nascente, no denominado “marco zero”, localiza-
do nas divisas dos Municípios de Curitiba, São José 
dos Pinhais, Pinhais, Piraquara e Quatro Barras, até 
encontrar os limites do Parque Nacional do Iguaçu, 
no Município de Capanema, na sua margem esquer-
da no extremo mais a oeste do Estado, já na fronteira 
com a Argentina, passando pelos municípios: Fazenda 
Rio Grande, Araucária, Contenda, Balsa Nova, Porto 
Amazonas, Lapa, Palmeira, São João do Triunfo, An-
tônio Olinto, São Mateus do Sul, Paulo Frontin, Paula 
Freitas, União da Vitória, Porto Vitória, Cruz Machado, 
Bituruna, Pinhão, Coronel Domingos Soares, Reser-
va do Iguaçu, Foz do Jordão, Mangueirinha Candói, 
Chopinzinho, Porto Barreiro, Saudades do Iguaçu, Rio 
Bonito do Iguaçu, Sulina, São João, Quedas do Iguaçu, 
São Jorge do Oeste, Cruzeiro do Iguaçu, Três Barras 
do Paraná, Boa Esperança do Iguaçu, Nova Prata do 
Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Realeza, Capitão Le-
ônidas Marques, todos no Estado do Paraná, e ainda, 
Canoinhas, Irineópolis e Porto União, no Estado de 
Santa Catarina.

§ 1º. A APA do rio Iguaçu abrange a planície de 
inundação do rio Iguaçu, incluindo as matas ciliares, os 
banhados, as várzeas e as ilhas, bem como as áreas 
de preservação permanente assim definidas no art. 2º 
da Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965. 

§ 2º. Excluem-se do disposto no parágrafo anterior 
as áreas urbanizadas, bem como aquelas já ocupadas 
com instalações industriais, rodovias, pontes ou outras 
estruturas físicas permanentes, existentes legalmente 
na data de publicação desta lei, devendo o Poder Pú-
blico adotar os meios necessários para ajustar o uso 
dessas áreas aos objetos da APA do rio Iguaçu.

§ 3º. Os limites definitivos da APA do Iguaçu, 
obedecidos os parâmentos estabelecidos neste ar-
tigo, serão estabelecidos mediante levantamento de 
campo, que deve ser efetuado pelo Poder Executivo 
no prazo de doze meses a partir da data de publica-
ção desta lei.

Art. 2º A APA do rio Iguaçu tem os seguintes ob-
jetivos gerais:

I – preservar e recuperar os remanescentes de 
florestas e outras formas de vegetação nativa;

II – promover a conservação e a melhoria da qua-
lidade e da quantidade de recursos hídricos;

III – prevenir enchentes e a ocupação de áreas 
de risco;

IV – garantir o uso sustentável dos recursos na-
turais;

V – proporcionar áreas para a recreação e o lazer 
e assegurar a qualidade da paisagem urbana e rural;

VI – promover a qualidade de vida da população;
VII – integrar, por meio de um corredor ecológico, 

os ecossistemas encontrados desde a Serra do Mar, 
nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até o Parque Na-
cional do Iguaçu, no Estado do Paraná, e outras áreas 
protegidas na Argentina e no Paraguai;

VIII – assegurar uma gestão integrada e racional 
da área abrangida pela unidade.

Art. 3º A gestão da APA do rio Iguaçu obedece 
ao disposto no seu zoneamento ecológico-econômico 
e no seu plano de manejo, aprovados pelo conselho 
deliberativo de que trata o art. 9º.

§ 1º. A aprovação do zoneamento ecológico-eco-
nômico e do plano de manejo da APA do rio Iguaçu 
será precedida, no mínimo, de uma audiência pública 
em cada cidade que represente um pólo regional das 
áreas afetadas.

§ 2º. As propostas de zoneamento ecológico-eco-
nômico e de plano de manejo da APA do rio Iguaçu 
ficarão à disposição do público interessado durante, 
no mínimo, trinta dias antes da realização de cada 
audiência pública.

§ 3º. Os resultados das audiências públicas, quan-
do tecnicamente pertinentes, serão incorporados ao 
zoneamento e ao plano de manejo.

Art. 4º O zoneamento ecológico-econômico e o 
plano de manejo da APA do rio Iguaçu estabelecerão 
normas de uso do solo de acordo com as condições 
bióticas, geológicas, urbanísticas, agropastoris, extra-
tivistas e culturais locais.

§ 1º. O zoneamento ecológico-econômico da APA 
do rio Iguaçu indicará, no mínimo:

I – áreas destinadas à preservação e recuperação 
das matas e outras formas de vegetação nativas;
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II – áreas destinadas à implantação de estrutura 
de lazer e recreação;

III – áreas destinadas ao amortecimento de en-
chentes e onde deve ser vedada qualquer forma de 
ocupação que possa colocar em risco à saúde e à 
vida da população;

IV – áreas destinadas a atividades agropecuá-
rias.

§ 2º. O plano de manejo APA do rio Iguaçu con-
terá, no mínimo:

I – indicação das espécies nativas a serem utili-
zadas no reflorestamento ciliar, bem como as técnicas 
básicas para a sua implantação e manutenção;

II – medidas de manejo para o enriquecimento 
e a conservação dos remanescentes da vegetação 
nativa;

III – definição das cavas de extração de areia 
passíveis de operação, as que devem ser aterradas e 
as que podem ser mantidas como espelho d’água;

IV – normas para a exploração de areia do leito 
do rio e programas para a sua recuperação e desas-
soreamento;

V – normas para as atividades agropecuárias, 
que assegurem a sua sustentabilidade.

VI – definições de critérios para o uso e ocupa-
ção das áreas contíguas à APA;

VII – situação fundiária das propriedades da 
APA;

VIII – definição das prioridades para a implanta-
ção de áreas verdes e de lazer e recreação.

Art. 5º São proibidas na APA do rio Iguaçu, sempre 
que puderem causar dano significativo ao meio am-
biente ou à saúde humana, provocar acelerada erosão 
das terras, assorear as coleções hídricas ou degradar 
os aqüíferos, as seguintes atividades:

I – pastoreio;
II – terraplanagem, mineração, dragagem ou 

escavação;
III – utilização de biocidas, considerando-se, in-

clusive, o seu poder residual;
IV – atividades industriais;
V – despejo nos cursos d’água de efluentes, re-

síduos ou detritos;
VI – outras, que ameacem extinguir espécies do 

bioma regional ou impeçam o trânsito de espécies da 
fauna entre os ecossistemas integrados pela APA;

Parágrafo único. Excluem-se das proibições pre-
vistas neste artigo as atividades, legalmente autoriza-
das, que já estiverem sendo desenvolvidas na data de 
publicação desta lei, especialmente aquelas situadas 
no perímetros urbanos dos municípios abrangidos pela 
APA do rio Iguaçu.

Art. 6º São proibidas, na APA do Iguaçu, ativida-
des em desacordo com o seu zoneamento ecológico-
econômico e o seu plano de manejo.

Art. 7º Além das demais exigências previstas na 
legislação federal, estadual e municipal, depende de 
licença ambiental especial, concedida pela entidade 
administradora da APA:

I – as atividades relacionadas no inciso II do 
art. 5º;

II – a implantação de empreendimento ou ativida-
de que possa afetar a APA do rio do Iguaçu, incluindo 
projeto de urbanização, parcelamento ou desmembra-
mento do solo;

III – a implantação de empreendimentos hidre-
létricos.

Parágrafo único. A concessão da licença espe-
cial para as atividades previstas no inciso II do caput 
depende de:

I – adequação ao zoneamento ecológico-econô-
mico da área;

II – implantação de sistema de coleta e tratamen-
to de esgotos;

III – sistema de vias públicas com galerias plu-
viais e, sempre que possível, em curvas de nível e 
rampas suaves;

IV – lotes de tamanho mínimo suficiente para 
o plantio da árvores em pelo menos 20% da área do 
terreno;

V – programação de plantio de áreas verdes com 
uso de espécies nativas;

VI – traçado de ruas e lotes comerciais com de-
clividade inferior a 10%.

Art. 8º Ficam mantidas as unidades de conser-
vação sobrepostas à APA do Iguaçu, criadas por ato 
do Poder Público, existentes na data de publicação 
desta lei.

Parágrafo único. Nas áreas sobrepostas vigoram 
as restrições de uso próprias da unidade de conser-
vação existente anteriormente.

Art. 9º A APA do rio do Iguaçu é administrada por 
um conselho deliberativo, presidido por representante 
do órgão federal de meio ambiente e constituído por 
representantes do Estado do Paraná e Santa Catarina e 
um representante por conjunto de municípios, que este-
jam arrolados em associações de municípios, segundo 
o critério de microregiões, bem como de organizações 
não-governamentais, na forma do regulamento.

Parágrafo único. A fiscalização da APA do rio 
Iguaçu compete aos órgãos integrantes do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

Art. 10. A efetiva adequação de um empreendi-
mento ou atividade com o zoneamento ecológico-eco-
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nômico e com o plano de manejo da APA do rio Iguaçu 
é condição para a concessão de:

I – financiamento, empréstimo ou incentivo pelo 
Poder Público ou com recursos públicos;

II – licença ambiental, urbanística e edilícia.
Art. 11. As infrações ao disposto nesta lei e em sua 

regulamentação sujeitam-se às penalidades previstas 
na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de cento e oitenta dias contados da data 
de sua publicação.

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O projeto de lei do “Corredor da Vida do rio Igua-
çu” é de autoria do nobre Deputado Federal Luciano 
Pizzatto, proposto em novembro de 2000, e que fora 
arquivado pois o parlamentar não disputou novo man-
dato na Câmara dos Deputados.

Utilizo pois os mesmos argumentos para justificar 
a necessidade da lei, já exposto no Projeto de Lei nº 
3713 de 2000, abaixo transcrito:

“O rio Iguaçu é, com certeza, um dos importantes 
rios brasileiros. A região atravessada pelo rio concentra 
um contigente populacional e um conjunto de ativida-
des econômicas de grande expressão.

O rio Iguaçu desempenha um papel fundamental 
no abastecimento de água – para consumo agrícola, 
industrial e humano -, e o saneamento das áreas ur-
banas, entre outras funções igualmente importantes, 
de natureza ecológica e social.

Infelizmente, como ocorre no Brasil em geral, 
o processo de ocupação e uso das margens do rio 
Iguaçu vem sendo feito, no mais das vezes, sem os 
necessários cuidados ambientais. As matas ciliares 
já foram extensamente desmatadas. A construção de 
infra-estrutura viária e outras obras urbanas – que en-
volvem a terraplanagem e manejo de grandes volumes 
de terra -, o uso de biocidas e fertilizantes químicos, 
o lançamento de esgotos e resíduos sem o devido 
tratamento, todas essas atividades vem causando o 
assoreamento, a poluição e a degradação física, bio-
lógica e paisagística do rio Iguaçu.

A importância do rio Iguaçu para o Brasil, e seus 
estados do Paraná e Santa Catarina, e os riscos a que 
ele está sujeito ficaram bastante evidentes no episódio 
de derramamento de aproximadamente quatro milhões 
de litros de óleo nas suas águas, desastre que ganhou 
as manchetes nacionais.

É com o propósito de assegurar o controle do pro-
cesso de uso e ocupação das margens do rio Iguaçu 
que estamos propondo a criação da Área de Proteção 

Ambiental do rio Iguaçu. A criação desta APA vai tra-
zer significativos benefícios para qualidade de vida da 
população da região, aliando a conservação da biodi-
versidade e dos recursos hídricos à proteção contra 
enchentes e à oferta de áreas de lazer, além de valorizar 
a paisagem urbana. Com esta APA, serão evitados os 
mencionados problemas que costumam acometer os 
fundos de vales, quando o crescimento urbano acon-
tece sem as devidas salvaguardas ambientais.

Além de proteger importantes remanescentes 
florestais e outras formas de vegetação nativa típicos 
da região e que tem grande importância no contexto 
nacional, a APA do rio Iguaçu – também denominada 
“Corredor da Vida” -, vai funcionar como um corredor 
ecológico, integrando desde os ecossistemas da Serra 
do Mar até as florestas do Parque Nacional do Iguaçu e 
outras áreas protegidas nos países vizinhos da Argentina 
e do Paraguai, facilitando o fluxo gênico e aumentando 
as possibilidades de sobrevivência de muitas espécies 
hoje ameaçadas ou já extintas regionalmente.

Pelo exposto, contamos com a rápida aprovação 
do projeto de lei que ora submetemos à apreciação 
dos ilustres parlamentares.”

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2004. – 
Deputado Luiz Carlos Hauly, PSDB-PR 

PROJETO DE LEI Nº 4.553, DE 2004 
(Do Sr. Lobbe Neto)

Regulamenta o inciso XVI do art. 22 
da Constituição Federal que trata da orga-
nização do Sistema Nacional de Emprego 
e dá outras providências.

Despacho: às comissões de: trabalho, 
de administração e serviço público; finanças e 
tributação (art. 54 Ricd; constituição e justiça 
e de cidadania (art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24, II

Publicação Inicial Art. 137, Caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o Sistema Nacional 

de Emprego de que tratam o inciso XVI do art. 22, da 
Constituição Federal e a Convenção nº 88 da Organi-
zação Internacional do Trabalho – OIT.

Art. 2º O Sistema Nacional de Emprego – SINE 
será supervisionado pelo Governo Federal em par-
ceria com os Estados, Distrito Federal e Municípios, 
respeitando-se os limites de competências de cada 
ente federado.
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Art. 3º Constituem objetivos do Sistema Nacional 
de Emprego – SINE:

I – organizar um sistema de informações e pes-
quisas sobre o mercado de trabalho, capaz de subsidiar 
a operacionalização da política de emprego e renda, 
em nível local, regional e nacional;

II – implantar serviços e agências de colocação 
e qualificação de mão-de-obra em todo o País, neces-
sários à organização do mercado de trabalho;

III – identificar o trabalhador, por meio de Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, como participante da 
comunidade brasileira de trabalho;

IV – propiciar informação e orientação ao trabalha-
dor quanto à qualificação e à escolha de emprego;

V – prestar informação ao mercado consumidor 
de mão-de-obra sobre a disponibilidade de recursos 
humanos em cada região; e

VI – fornecer subsídios ao sistema educacional 
e ao sistema de formação de mão-de-obra para a ela-
boração de programas de alocação de trabalhadores 
desempregados;

VII – estabelecer condições para a adequação 
entre a demanda do mercado de trabalho e a força de 
trabalho em todos os níveis de capacitação.

Art. 4º O Sistema Nacional de Emprego – SINE 
terá atuação em todo o território nacional e contribui-
rá, de modo ativo e permanente, no processo de de-
senvolvimento econômico e social de todas as regi-
ões brasileiras.

§ 1º O sistema deverá contribuir para a formula-
ção e a implementação de políticas públicas que as-
segurem a expansão da oferta de emprego em nível 
nacional, bem como possibilitem a adequação da força 
de trabalho aos espaços ocupacionais pelos diferentes 
setores da economia.

§ 2º A gestão do sistema será compartilhada 
entre os entes federados com ações voltadas para a 
melhoria da sobrevivência dos trabalhadores durante o 
tempo de procura de novo emprego e da necessidade 
de qualificação profissional.

Art. 5º Será instituído um Cadastro Nacional de 
Captação e Colocação de Mão-de-Obra – CNCM em 
todas as regiões brasileiras de forma abrangente e que 
beneficie a todos os trabalhadores urbanos e rurais.

§ 1º O Cadastro Nacional de Captação e Colo-
cação de Mão-de-Obra – CNCM será supervisionado 
pelo Governo Federal em parceria com Estados, DF 
e Municípios.

§ 2º Constituirão objetivos dos Convênios efeti-
vados em parceria com os entes federados:

I – levantar oferta e demanda por empregos, para 
posterior alocação nas regiões de maior necessidade 
identificada através de estudos setoriais;

II – organizar um cadastro sobre o mercado de 
trabalho, capaz de identificar a oferta e procura por 
empregos;

III – implantar cadastro de desempregados com 
o perfil dos candidatos, com o objetivo de transferi-lo 
para o interior do país; e

IV – identificar o trabalhador, com certa qualifica-
ção propiciando o seu encaminhamento para o mer-
cado de trabalho no interior do pais.

Art. 6º O sistema compreenderá as ações de in-
termediação para o trabalho, de atendimento e opera-
cionalização do seguro-desemprego, da qualificação 
profissional, da geração de informações sobre o mer-
cado de trabalho e da promoção de trabalho e renda. 

Art. 7º O custeio financeiro do Sistema Nacional 
de Emprego – SINE será proveniente do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador – FAT, instituído pela Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990.

§ 1º Os recursos serão repassados aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios através de convê-
nios celebrados com o Governo Federal;

§ 2º Os Estados, o DF e os Municípios estabe-
lecerão as suas contrapartidas para o funcionamento 
do SINE na forma de regulamento;

§ 3º Os recursos deverão ser aplicados exclusiva-
mente na reformulação e implementação de ações vin-
culadas às inserções e reinserções dos trabalhadores 
no mercado de trabalho, bem como para a qualificação 
e re-qualificação de profissional e para estimular proje-
tos voltados para a geração de emprego e renda.

Art. 8º O Sistema Nacional de Emprego – SINE 
poderá efetivar parcerias com a iniciativa privada, or-
ganizações não-governamentaias e outros organismos 
atuantes no mercado de trabalho e na qualificação de 
mão-de-obra.

Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 76.403 de 8 de 
outubro de 1975.

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

Justificação

O Sistema Público de Emprego origina-se do 
ideário keynesiano com relação à situação do pleno 
emprego – um dos pilares das políticas públicas. Esse 
ideário foi consubstanciado na Convenção 88 da Orga-
nização Internacional do Trabalho – OIT, realizada em 
17 de junho de 1948, da qual o Brasil é signatário.

Neste contexto social vem prosperando a con-
vicção de que os problemas do mundo do trabalho 
deveriam ser tratados em organismos de caráter tri-
partite, nos quais as organizações de trabalhadores 
e empresários atuariam, em parceria com os entes 
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federados de forma a implementar políticas públicas 
voltadas para o mercado de trabalho.

No Brasil surgiram as primeiras medidas com a 
implantação do seguro-desemprego em 1986. Segui-
damente em 1988, na Constituição Federal (art. 22, 
XVI) foi prevista a implantação de um sistema público 
de emprego seguindo os moldes da Convenção 88 da 
OIT, sendo que, até a presente data, o referido dispo-
sitivo não foi regulamentado de forma específica para 
abranger a todos cidadãos brasileiros nas diversas 
regiões – urbanas ou rurais. 

Atualmente, o Governo Federal vem utilizando o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, instituído pela 
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, para implemen-
tar políticas voltadas para o mercado de trabalho. E, 
cabe ressaltar que o sistema nacional de emprego foi 
instituído pelo Decreto nº 76.403, de 8 de outubro de 
1975, ratificado pela Constituição Federal de 1988. 

No presente momento, a sociedade brasileira vem 
discutindo com atenção questões ligadas ao desenvol-
vimento nacional e, neste contexto, tem entendido ser 
ponto estratégico o estabelecimento de uma Política de 
Redistribuição de Riqueza no país capaz de integrar 
ao processo de desenvolvimento número expressivo 
de brasileiros e brasileiras. Além de se constituir em 
posição política a favor da ampliação democrática do 
direito à cidadania é também postura comprometida 
com a ampliação do mercado interno, portanto de apoio 
à produção nacional e ao emprego.

Neste contexto insere-se a preocupação com a 
questão do desemprego. Sabe-se que há, no mercado 
de trabalho somente na cidade de São Paulo,19,7% 
da População Economicamente Ativa (PEA) da Re-
gião Metropolitana no mês maio/2004 desemprega-
das, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego 
(PED) realizada pela Fundação Seade em convênio 
com o Dieese, sendo uma das taxas mais elevadas 
do mundo. 

Por outro lado, o processo de estabilização eco-
nômica que teve início em 1994, encontrou um país 
marcado por profundas desigualdades sociais e eco-
nômicas que o colocam até hoje em lastimável posi-
ção no conjunto das nações quanto à concentração 
de renda. Se, de um lado, a estabilização econômica 
acarretou imediatos ganhos para o poder de compra 
da população de baixa renda, desprotegida que era 
do imposto inflacionário, passado o ganho inicial so-
brevieram perdas importantes: aumento do desempre-
go e perda de posição da massa salarial em face do 
conjunto de rendas da economia. Ocioso dizer que os 
ganhos do setor financeiro representam o outro lado 
da balança. 

No entanto, pólos econômicos no interior do país 
apresentam ofertas de vagas de empregos. Por falta 
de políticas direcionadas para a identificação dessas 
colocações, as empresas não conseguem o preenchi-
mento destes postos de trabalho, muitas das vezes a 
não qualificação da mão-de-obra é o entrave desta 
situação. Nos grandes centros urbanos existe muita 
mão-de-obra qualificada, pronta para ser aproveitada 
para a mobilidade rumo ao interior. 

O presente projeto de lei que ora apresento tem 
por objetivos: 

Regumentar de forma específica o inciso XVI do 
art. 22 da Constituição Federal de 1988, ampliando a 
atuação do sistema atual;

Reforçar os incentivos à transferência de novos 
postos de trabalho e à mobilidade no sentido do inte-
rior do país; 

Aumentar a empregabilidade sempre para o sen-
tido do interior;

Reforçar os mecanismos de incentivo à forma-
ção profissional, levando mão-de-obra especializada 
para o interior ;

Apoiar a adaptabilidade das empresas e dos tra-
balhadores que vierem a optar pela mobilidade; e

Facilitar a conciliação da vida familiar e profis-
sional 

A Folha de São Paulo, na sua edição do dia 3 
de julho de 2004, publicou a seguinte matéria sobre a 
criação de empregos no interior do País:

“Trabalho
Saída das indústrias dos centros para as 

pequenas cidades e expansão do agronegócio 
explicam aumento de 92 a 2002

Emprego cresceu mais no interior, diz 
Ipea 

De 1992 a 2002, o emprego cresceu 
mais no interior do país, segundo estudo iné-
dito do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada) obtido pela Folha. O número de 
pessoas ocupadas nas áreas urbanas fora das 
metrópoles teve aumento de 35,8%, enquanto 
nas seis regiões metropolitanas pesquisadas 
mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) a expansão foi 
de 25%.

Na média nacional, a ocupação cres-
ceu 21%. Já nas áreas rurais houve queda de 
18,1%, devido ao alargamento do perímetro 
urbano das cidades, de acordo com o trabalho, 
feito com base em dados da Pnad (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios).

Dois são os principais motivos para o 
melhor desempenho do interior: migração das 
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indústrias dos grandes centros para as pe-
quenas e médias cidades e a expansão do 
agronegócio.

Elaborado pelo economista Lauro Ramos, 
o estudo releva que, nas seis regiões metropo-
litanas (São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Salvador e Recife), foram gerados 3,9 
milhões de empregos na década.

Nas áreas urbanas fora desses grandes 
centros, aumentou em 10,2 milhões o total 
de pessoas ocupadas. Já nas regiões rurais, 
houve retração de 2,6 milhões de postos de 
trabalho. O total de pessoas ocupadas no país 
era de 74,1 milhões em 2002.

Para Ramos, “houve uma realocação 
espacial dos postos de trabalho”, tendência 
impulsionada principalmente pela indústria. 
“Nota-se que houve uma migração da indús-
tria especialmente da região metropolitana de 
São Paulo para o interior do Estado, de Minas 
e do Paraná”, disse ele.

Fábio Romão, economista da LCA, con-
corda. Ele diz que a guerra fiscal da década de 
90 levou as indústrias para o interior. Também 
houve, afirma, beneficio propiciado pela ex-
pansão do agronegócio, que gera mais renda 
e movimenta a economia local.

Romão ressalta, porém, que esse pro-
cesso não foi uniforme em todo o interior do 
país e que o desemprego não é exclusividade 
dos grandes núcleos metropolitanos.

“O problema do desemprego é princi-
palmente metropolitano, mas não dá para di-
zer que é só metropolitano. O dinamismo do 
interior está mais ligado ao que chamamos 
de “agrolândia”, que envolve São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Paraná, Minas e o Centro-Oes-
te”, diz Romão.

Embora o emprego industrial tenha cres-
cido numa proporção menor (8,9% na média 
nacional), ele teve uma expansão de 26,3% 
fora dos seis grandes centros incluídos na 
PME (Pesquisa Mensal de Emprego) do IBGE. 
Nessas áreas, o total de pessoas ocupadas 
no setor caiu 9,2% na década.

Taxa de desemprego
Em dez anos, segundo o estudo, a taxa 

de desemprego saltou de 9,9% em 1992 para 
13,6% em 2002 nas seis regiões metropo-
litanas. É um patamar bem maior do que o 
registrado nas áreas não-metropolitanas ur-
banas, nas quais a taxa passou de 8% para 
9,6%. Nas áreas rurais, subiu de 1,9% para 

2,7%. Na média nacional, aumentou de 7,2% 
para 9,9%.

No Brasil, o total de pessoas desempre-
gadas cresceu 70,8% de 1992 a 2002. Teve 
alta de 80,6% nas seis regiões da PME. Já nas 
áreas urbanas do interior, a alta foi de 65,4%; 
nas rurais, de 20%.

Formalidade
Na contramão do que mostra a PME, 

que tem registrado crescimento da informali-
dade de 2003 para cá, o emprego formal au-
mentou, em média, 22,7% de 1992 a 2002. O 
percentual é maior do que a expansão média 
da ocupação (21%).

Foram as áreas urbanas do interior que 
impulsionaram a expansão, segundo o Ipea. 
Nessas regiões, o emprego com carteira assi-
nada e no setor público teve aumento 35,8%.

Nas seis regiões metropolitanas pesqui-
sadas pelo IBGE, as contratações formais tive-
ram um incremento bem menor: 8,7%. “

Neste aspecto, a criação de um Cadastro Na-
cional de Captação e Colocação de Mão-de-obra que 
possa identificar a oferta e a procura de vagas de 
empregos, em especial, no interior do país, de forma 
a acompanhar e sustentar a mobilidade econômica 
rumo ao interior naquilo que se revela o cerne do pro-
blema do desemprego: ocupação de novo emprego 
com mão-de-obra qualificada. E, ainda, é importante 
uma regulamentação que permita a parceria entre as 
iniciativas privada e pública para amenizar as dificulda-
des sociais provadas pelo alto índice de desemprego 
reinante na atualidade.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares 
para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 2 de dezembro de 2004. – 
Deputado Lobbe Neto, Vice-Líder do PSDB.

PROJETO DE LEI Nº 4.559, DE 2004 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 782/2004 
AVISO Nº 1.417/2004

Cria mecanismos para coibir a violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8º do art. 226 da Constituição 
Federal, e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família; Finanças e Tributação (Art. 
54 Ricd) Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Mérito E Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita À Apre-
ciação Do Plenário
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O congresso nacional decreta:

TÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal e 
dos tratados internacionais ratificados pela República 
Federativa do Brasil, e estabelece as medidas para 
a prevenção, assistência e proteção às mulheres em 
situação de violência.

Art. 2o Toda mulher, independentemente de 
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cul-
tura, nível educacional, idade e religião, goza dos 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilida-
des para viver sem violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, inte-
lectual e social.

Art. 3o É dever da família, da comunidade, da 
sociedade e do Poder Público, em especial, assegu-
rar à mulher condições para o exercício efetivo dos 
direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidada-
nia, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convi-
vência familiar e comunitária, desenvolvendo ações 
que visem garantir os direitos humanos das mulheres 
no âmbito das relações domésticas e familiares no 
sentido de resguardá-la de toda a forma de negligên-
cia, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 

Art. 4o Na interpretação desta Lei serão conside-
rados os fins sociais a que ela se destina e a condição 
peculiar da mulher em situação de violência domés-
tica e familiar.

TÍTULO II 
Da Violência Doméstica e Familiar  

Contra a Mulher

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura-se vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação ou conduta, baseada na relação de gênero, que 
cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psi-
cológico à mulher, ocorrida:

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendi-
da como espaço de convívio permanente de pessoas, 
com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadica-
mente agregadas;

II – no âmbito da família, compreendida como 
relações pessoais afetivas;

III – em qualquer outra relação pessoal de afe-
to na qual o acusado compartilhe, tenha comparti-
lhado ou não o mesmo domicílio ou residência da 
ofendida.

Parágrafo único. Consideram-se relações de gê-
nero as relações desiguais e assimétricas de valor e 
poder atribuídas às pessoas segundo o sexo.

Art. 6o A violência doméstica e familiar contra a 
mulher constitui uma das formas de violação dos di-
reitos humanos.

CAPÍTULO II 
Das Formas de Violência Doméstica  

e Familiar Contra a Mulher

Art. 7o São formas de violência doméstica e fami-
liar contra a mulher, dentre outras previstas em lei:

I – a violência física, entendida como qualquer 
conduta que ofenda a integridade corporal ou a saú-
de da mulher;

II – a violência psicológica, entendida como 
qualquer conduta que cause dano emocional e dimi-
nuição da auto-estima, que prejudique e perturbe o 
pleno desenvolvimento da mulher, vise a degradar ou 
a controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante humilhação, manipulação, isola-
mento, vigilância constante, perseguição contumaz, 
insultos, chantagem, ridicularização, exploração e 
limitação do direito de ir e vir ou, por qualquer outro 
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação;

III – a violência sexual, entendida como qualquer 
conduta que constranja a mulher a presenciar, a man-
ter ou a participar de relação sexual não desejada me-
diante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, 
assim como ações que forcem a mulher a comercializar 
ou utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, ao 
impedimento ao uso de qualquer método contracep-
tivo, ou ações que a forcem ao matrimônio, gravidez, 
aborto ou prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno, manipulação ou qualquer outro meio que li-
mite ou anule seu arbítrio;

IV – a violência patrimonial, entendida como 
qualquer conduta ilegítima que configure perda, 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pes-
soais, bens, valores e direitos ou recursos econô-
micos da mulher e os destinados a satisfazer suas 
necessidades;

V – a violência moral, entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria à 
honra ou à reputação da mulher.
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TÍTULO III 
Da Assistência à Mulher em Situação de Violên-

cia Doméstica e Familiar

CAPÍTULO I 
Das Medidas Integradas de Prevenção

Art. 8o A política pública que visa coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio 
de um conjunto articulado de ações governamentais e 
não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, tendo como diretrizes:

I – integração operacional de órgãos do Judici-
ário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Públi-
ca, Assistência Social, Saúde, Educação, Trabalho e 
Habitação;

II – a promoção de estudos e pesquisas, esta-
tísticas e outras informações relevantes, concernentes 
às causas, conseqüências e freqüência da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, para a sistemati-
zação de dados, a serem unificados nacionalmente, e 
a avaliação dos resultados das medidas adotadas;

III – a observância, nos meios de comunicação 
social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da 
família, de forma a coibir os papéis estereotipados 
que legitimem ou exacerbem a violência doméstica 
e familiar;

IV – a implementação de centros de atendimento 
multidisciplinar para as pessoas envolvidas em situa-
ção de violência doméstica e familiar, visando agilizar 
e garantir o atendimento integral às mulheres;

V – a implementação de atendimento policial es-
pecializado às mulheres;

VI – a realização de campanhas educativas, volta-
das à prevenção da violência doméstica e familiar contra 
a mulher e à difusão desta Lei e dos instrumentos de 
proteção aos direitos humanos das mulheres;

VII – a celebração de convênios, protocolos, 
ajustes, termos ou outros instrumentos entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a 
promoção de parcerias entre si ou com entidades não-
governamentais, objetivando a implementação de pro-
gramas voltados à erradicação da violência doméstica 
e familiar contra a mulher, bem como a capacitação 
permanente dos integrantes dos órgãos referidos no 
inciso I deste artigo.

VIII – a capacitação permanentemente dos inte-
grantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública, da Polícia Civil, bem assim dos 
profissionais da saúde, da educação, da assistência 
social, dentre outros;

IX – a promoção de programas educacionais for-
mais e não-formais que disseminem valores éticos, do 
irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana e dos 
direitos das mulheres, e

X – privilegiar nos currículos escolares, em todos 
os níveis, de conteúdos relativos aos direitos huma-
nos, à equidade de gênero e à violência doméstica e 
familiar contra a mulher.

CAPÍTULO II 
Da Assistência Social à Mulher 

 em Situação de Violência

Art. 9o A assistência social às mulheres em si-
tuação de violência doméstica e familiar deverá ser 
prestada de forma articulada, emergencial ou não, 
conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei 
Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de 
Saúde, dentre outras normas pertinentes.

CAPÍTULO III 
Do Atendimento Pela 
Autoridade Policial

Art. 10. Nas hipóteses de violência familiar ou 
doméstica praticadas ou na iminência de serem pra-
ticadas contra mulheres deverá ser imediatamente 
notificada a autoridade ou o agente policial para que 
possa comparecer ao local.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput 
na hipótese de descumprimento de medida cautelar 
aplicada pelo juízo.

Art. 11. No atendimento à mulher em situação 
de violência a autoridade ou o agente policial buscará 
adotar as seguintes providências:

I – providenciar transporte para a ofendida até 
o hospital, o posto de saúde ou o Instituto Médico 
Legal;

II – providenciar transporte da ofendida e seus 
dependentes em risco de vida para local seguro ou 
abrigo;

III – assegurar a possibilidade da ofendida retirar 
seus pertences pessoais do local da ocorrência ou do 
domicílio familiar;

IV – comunicar à ofendida o horário e o local de 
comparecimento à delegacia, caso não seja possível 
o seu atendimento imediato;

V – informar à ofendida dos direitos a ela con-
feridos nesta Lei e dos serviços públicos e privados 
disponíveis; e

VI – garantir proteção policial, quando neces-
sário.

Art. 12. Em todos os casos de violência domés-
tica e familiar contra a mulher, feito o registro do fato, 
deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os 
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seguintes procedimentos, além daqueles já previstos 
no Código de Processo Penal e na Lei no 9.099, de 26 
de setembro de 1995:

I – colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

II – ouvir a ofendida;
III – ouvir o indiciado e as testemunhas;
IV – determinar que se proceda ao exame de 

corpo de delito e requisitar os exames periciais ne-
cessários;

V – averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o 
ponto de vista individual, familiar e social, sua atitude e 
estado de ânimo antes e depois do fato e durante ele, 
e quaisquer outros elementos que contribuam para a 
apreciação do seu temperamento e caráter; 

VI – ordenar a identificação do indiciado e fazer 
juntar aos autos sua folha de antecedentes; e

VII – remeter à autoridade judiciária o expedien-
te lavrado.

§ 1o O previsto no inciso IV deste artigo implicará 
no encaminhamento prioritário da ofendida, quando 
necessário à preservação das provas.

TÍTULO IV 
Dos Procedimentos 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 13. Ao processo, julgamento e execução das 
causas cíveis e criminais em que esteja caracterizada a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-
se-ão os Códigos de Processo Penal e Civil e a Lei no 
9.099, de 26 de setembro de 1995, no que não confli-
tarem com o procedimento estabelecido nesta Lei.

CAPÍTULO II 
Da Equipe de Atendimento  

Multidisciplinar

Art. 14. A equipe de atendimento multidisciplinar 
deverá ser integrada por profissionais especializados 
nas áreas psicossocial, jurídica e da saúde.

Art. 15. Compete à equipe de atendimento multi-
disciplinar, dentre outras atribuições que lhe forem re-
servadas pela legislação local, fornecer subsídios por 
escrito à autoridade judiciária, ao Ministério Público e 
à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmen-
te em audiência, e desenvolver trabalhos de aconse-
lhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e 
outros, assegurada a livre manifestação do ponto de 
vista técnico.

Art. 16. Quando a complexidade do caso exigir 
avaliação mais aprofundada, poderá ser determinada 

pela autoridade judiciária a manifestação de profissio-
nal especializado em determinada área, mediante a 
indicação da equipe de atendimento multidisciplinar.

Art. 17. O Poder Judiciário, na elaboração de sua 
proposta orçamentária, poderá prever recursos para 
a criação e manutenção da equipe de atendimento 
multidisciplinar.

CAPÍTULO III 
Da Atuação do Ministério Público

Art. 18. Caracterizada a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, o Ministério Público poderá 
intervir nas causas cíveis e criminais em que não for 
parte.

Art. 19. É facultado ao Ministério Público, nos ca-
sos de violência doméstica e familiar contra a mulher, 
quando necessário:

I – requisitar a força policial e a colaboração dos 
serviços públicos de saúde, de educação, de assistên-
cia social e de segurança, dentre outros;

II – fiscalizar os estabelecimentos públicos e 
particulares de atendimento à mulher em situação de 
violência, de que trata esta Lei, e adotar de imediato 
as medidas administrativas ou judiciais no tocante a 
quaisquer irregularidades constatadas.

CAPÍTULO IV 
Da Assistência Jurídica

Art. 20. Em todos os atos processuais, a mulher 
em situação de violência doméstica e familiar deverá es-
tar acompanhada de advogado ou Defensor Público.

Art. 21. É garantido a toda mulher em situação 
de violência doméstica e familiar o acesso aos servi-
ços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária 
Gratuita, nos termos da lei, mediante um atendimento 
específico e humanizado no Juízo competente, nas 
Delegacias de Polícia e núcleos de atendimento das 
Defensorias Públicas.

CAPÍTULO V 
Das Medidas Cautelares

Art. 22. As medidas cautelares serão concedidas 
pelo juiz, por representação da autoridade policial, a 
requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pú-
blica, da ofendida ou de quem tenha qualidade para 
representá-la. 

§ 1o As medidas cautelares poderão ser concedi-
das independentemente de audiência das partes.

§ 2o O requerimento da ofendida, que poderá 
ser feito oralmente, independe da presença de ad-
vogado.
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§ 3o As medidas cautelares serão aplicadas, iso-
lada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a 
qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre 
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem amea-
çados ou violados.

Art. 23. Poderá o juiz, a requerimento das partes 
ou do Ministério Público, conceder novas cautelares 
ou rever aquelas já concedidas, se entender neces-
sário à proteção da ofendida, seus familiares e seu 
patrimônio. 

Art. 24. Em qualquer fase do inquérito policial ou 
da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decre-
tada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério 
Público, ou do querelante, ou mediante representação 
da autoridade policial.

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão 
preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de 
motivo para que subsista, bem como de novo decretá-
la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Art. 25. A ofendida deverá ser intimada dos atos 
processuais relativos ao acusado, especialmente dos 
pertinentes ao ingresso e à saída da prisão sem pre-
juízo da intimação do advogado constituído ou do de-
fensor público.

CAPÍTULO VI 
Das Medidas Cautelares em  

Relação ao Acusado

Art. 26. Constatada a ocorrência de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, nos termos desta 
Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao acusado, em 
conjunto ou separadamente, as seguintes medidas 
cautelares, dentre outras previstas em lei:

I – suspensão ou restrição do porte de armas, 
com comunicação ao órgão competente, nos termos 
da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

II – afastamento do lar, domicílio ou local de con-
vivência com a ofendida, podendo encaminhar o acu-
sado a programa de acompanhamento psicossocial, 
onde houver, ou a tratamento similar;

III – proibição de determinadas condutas, den-
tre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares 
e de suas testemunhas;

b) utilização de qualquer meio de comunicação 
para contato com a ofendida, seus familiares e teste-
munhas;

IV – proibição de freqüentar lugares que o juiz 
entenda conveniente para preservar a integridade fí-
sica e mental da ofendida;

V – restrição ou suspensão de visitas aos de-
pendentes menores, sujeita à avaliação do acusado 

por equipe de atendimento multidisciplinar, ou serviço 
similar; e

VI – prestação de alimentos provisionais.
§ 1o As medidas referidas no caput não impedem 

a aplicação de outras previstas na legislação em vigor 
sempre que a segurança da ofendida ou as circuns-
tâncias o exigirem.

§ 2o Na hipótese do inciso I, sendo o acusado 
policial ou integrante das Forças Armadas, o juiz co-
municará ao respectivo órgão, corporação ou institui-
ção, a suspensão ou a restrição do porte de armas, 
ficando o superior imediato do acusado, responsável 
pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena 
de desobediência, nos termos do artigo 330 do Có-
digo Penal.

§ 3o Para garantir a efetividade das medidas cau-
telares, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, 
auxílio da força policial.

CAPÍTULO VII 
Das Medidas Cautelares de Proteção  

à Mulher em Situação de Violência

Art. 27. Poderá o juiz, quando necessário:
I – encaminhar a mulher em situação de violência 

e seus dependentes a programa oficial ou comunitá-
rio de proteção e aos serviços de atenção integral à 
saúde das mulheres; 

II – determinar a recondução da mulher e a de 
seus dependentes ao respectivo domicílio, após o 
afastamento do acusado; e

III – determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo de seus direitos relativos a bens, à 
guarda dos filhos e aos alimentos.

Art. 28. Para a proteção patrimonial dos bens da 
sociedade conjugal e daqueles de propriedade particu-
lar da mulher, poderão ser determinadas liminarmen-
te pelo juiz competente as seguintes medidas, dentre 
outras previstas em lei:

I – restituição de bens indevidamente subtraídos 
pelo acusado à ofendida;

II – proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação de pro-
priedade em comum, condicionada excepcionalmente 
a decisão judicial contrária;

III – revogação das procurações conferidas pela 
mulher ao acusado; e

IV – indenização por perdas e danos dos gastos 
decorrentes dos atos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório 
competente para os fins previsto nos incisos II e III 
deste artigo.
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CAPÍTULO VIII 
Do Procedimento nos Juizados  

Especiais Criminais

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 29. Ao processo, julgamento e execução dos 
crimes de competência dos Juizados Especiais Crimi-
nais em que esteja caracterizada violência doméstica 
e familiar contra a mulher, aplica-se a Lei no 9.099, de 
26 de setembro de 1995, no que não conflitar com o 
estabelecido nesta Lei.

Art. 30. Nos casos de violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher a ação penal será pública con-
dicionada à representação.

SEÇÃO II 
Da Audiência de Apresentação

Art. 31. Ao receber o expediente lavrado pela auto-
ridade policial, imputando prática de crime de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, deverá o juiz de 
imediato designar audiência de apresentação.

§ 1o É vedado proceder à intimação ou à notifi-
cação da pessoa autora da agressão por intermédio 
da ofendida.

§ 2o À audiência de apresentação, presente o Minis-
tério Público, deverão comparecer a ofendida e o acusado, 
acompanhados por seus respectivos advogados.

§ 3o Comparecendo a ofendida desacompanhada 
de advogado, ser-lhe-á garantida a assistência judici-
ária gratuita, nos termos da lei.

Art. 32. A mediação, nos casos de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, será conduzida por 
juiz ou mediador.

§ 1o O mediador, devidamente habilitado em curso 
superior, deverá ter capacitação em violência domés-
tica e familiar contra a mulher.

§ 2o Sob pena de responsabilidade, nos termos 
da lei, em hipótese alguma a mulher ofendida de vio-
lência doméstica e familiar poderá ser forçada, direta 
ou indiretamente, à conciliação.

§ 3o Não havendo mediação, será dada à ofendida 
a oportunidade de exercer o direito de representação 
verbal, que será reduzida a termo.

§ 4o O não oferecimento da representação na 
audiência não implica na decadência do direito, que 
poderá ser exercido no prazo previsto em lei.

§ 5o Nos casos de violência doméstica e familiar, 
o prazo decadencial somente passa a correr da data da 
audiência de apresentação para a qual estiver pesso-
almente intimada a ofendida, devendo tal advertência 
constar expressamente do mandado de intimação.

§ 6o A retratação ou a renúncia da representação 
somente serão consideradas válidas após ratificação 
em audiência. 

Art. 33. Exercido o direito de representação, o juiz 
colherá o depoimento pessoal da ofendida, separadamen-
te, e em seguida o do acusado, admitida a acareação. 

Art. 34. O juiz encaminhará o caso à equipe de 
atendimento multidisciplinar ou aos núcleos de atendi-
mento similares, podendo, ainda, determinar a realiza-
ção dos exames periciais que julgar necessários.

SEÇÃO III 
Da Audiência de Instrução e Julgamento

Art. 35. Havendo representação e não sendo caso 
de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos, a ser 
especificada na proposta.

§ 1o Não se admitirá a proposta se ficar com-
provado:

I – ter sido o acusado condenado, pela prática 
de crime, a pena privativa de liberdade, por sentença 
definitiva;

II – ter sido o acusado beneficiado anteriormente, 
no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restri-
tiva ou multa, nos termos deste artigo;

III – não indicarem os antecedentes, a conduta 
social e a personalidade do acusado, bem como os 
motivos e as circunstâncias, se necessária e suficiente 
a adoção da medida;

IV – o descumprimento, pelo acusado, das medi-
das cautelares que lhe tenham sido aplicadas.

§ 2o Ao propor a transação penal, o Ministério 
Público considerará os subsídios apresentados pela 
Equipe de Atendimento Multidisciplinar e os antece-
dentes do acusado.

§ 3o Aceita a proposta pelo acusado e seu defen-
sor, será esta submetida à apreciação do juiz.

Art. 36. É vedada a aplicação, nos casos de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, das penas restritivas 
de direito de prestação pecuniária, cesta básica e multa.

Art. 37. Não sendo possível a transação penal, 
o Ministério Público oferecerá de imediato denúncia 
oral, prosseguindo-se em audiência de instrução e jul-
gamento, devendo constar do mandado de citação do 
autor do fato tal advertência, bem como a necessidade 
de arrolar testemunhas cinco dias antes da audiência, 
caso pretenda ouvi-las.

TÍTULO V 
Disposições Finais

Art. 38. A União, no Distrito Federal e Territórios 
e os Estados poderão criar Varas e Juizados Especiais 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 
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com competência cível e criminal, cabendo ao Poder 
Judiciário dispor sobre sua estrutura.

Parágrafo único. Enquanto não estruturadas as 
Varas e os Juizados mencionados no caput, os crimes 
relativos à violência doméstica e familiar contra as mu-
lheres continuarão a ser julgados nas Varas Cíveis e 
Criminais e nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 
com observância do previsto nesta Lei e na legislação 
processual pertinente.

Art. 39. A União, o Distrito Federal, os Estados 
e os Municípios, poderão criar centros de reabilitação 
para os acusados e de atendimento à mulher em si-
tuação de violência doméstica e familiar, a serem pre-
vistos na legislação local.

Art. 40. Compete à União, ao Distrito Federal, aos 
Estados e aos Municípios promoverem a adaptação 
de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e 
aos princípios estabelecidos nesta Lei.

Art. 41. A defesa dos interesses e direitos previstos 
nesta Lei poderá ser exercida, concorrentemente com 
a ofendida, pelo Ministério Público ou por associação 
de defesa da mulher, regularmente constituída há pelo 
menos um ano, nos termos da Lei Civil.

Art. 42. Serão incluídas nas bases de dados dos 
órgãos oficiais as estatísticas sobre a violência domés-
tica e familiar contra a mulher.

Art. 43. Os casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, previstos nesta Lei, ainda que não te-
nham sido julgados, constarão de cadastro específico, 
de conhecimento reservado da autoridade judiciária e 
do Ministério Público. 

§ 1o Caberá às Varas e aos Juizados Especiais 
de Violência Doméstica e Familiar a elaboração do 
cadastro referido no caput.

§ 2o Enquanto não estruturados as Varas e os 
Juizados Especiais previstos no art. 38, o cadastro de 
violência doméstica será elaborado nas Varas Crimi-
nais e Juizados Especiais Criminais.

Art. 44. Serão estabelecidas dotações orçamen-
tárias específicas, em cada exercício financeiro, para a 
implementação das medidas estabelecidas nesta Lei.

Art. 45. As obrigações previstas nesta Lei não excluem 
outras decorrentes dos princípios por ela adotados. 

Art. 46. O art. 313 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 
de outubro de 1941 (Código de Processo Penal) passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso:

“IV – se o crime envolver violência do-
méstica e familiar contra a mulher, qualquer 
que seja a pena aplicada.” (NR)

Art. 47. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília,

EM nº 16 – SPM/PR

Brasília, 16 de novembro de 2004. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submetemos à consideração de Vossa Excelên-

cia proposta de Projeto de Lei que cria mecanismos para 
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal.

2. A presente propositura foi elaborada pelo Grupo 
de Trabalho Interministerial criado pelo Decreto nº 5.030, 
de 31 de março de 2004, integrado pelos seguintes ór-
gãos: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 
da Presidência da República, na condição de coordena-
dora; Casa Civil da Presidência da República; Advocacia-
Geral da União; Ministério da Saúde; Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos da Presidência da República; Se-
cretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República; Ministério da Justiça 
e Secretaria Nacional de Segurança Pública/MJ.

3. Em março do corrente ano, foi encaminhada 
pelo Consórcio de Organizações Não-Governamentais 
Feministas proposta de anteprojeto de Lei para subsi-
diar as discussões do Grupo de Trabalho Interministe-
rial instituído com a finalidade de elaborar proposta de 
medida legislativa para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher. 

4. A proposta foi amplamente discutida com re-
presentantes da sociedade civil e órgãos diretamente 
envolvidos na temática, tendo sido objeto de diversas 
oitivas, debates, seminários e oficinas. 

5. A Constituição Federal, em seu art. 226, § 8º, 
impõe ao Estado assegurar a “assistência à família, 
na pessoa de cada um dos que a integram, criando 
mecanismos para coibir a violência, no âmbito de suas 
relações”. A Constituição demonstra, expressamente, a 
necessidade de políticas públicas no sentido de coibir 
e erradicar a violência doméstica.

6. O projeto delimita o atendimento às mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar, por entender 
que a lógica da hierarquia de poder em nossa socie-
dade não privilegia as mulheres. Assim, busca aten-
der aos princípios de ação afirmativa que têm por ob-
jetivo implementar “ações direcionadas a segmentos 
sociais,historicamente discriminados, como as mulhe-
res, visando a corrigir desigualdades e a promover a 
inclusão social por meio de políticas públicas específi-
cas, dando a estes grupos um tratamento diferenciado 
que possibilite compensar as desvantagens sociais 
oriundas da situação de discriminação e exclusão a 

que foram expostas”1. 

1 Galvão, Elaine -Vocabulário referido a Gênero. Londrina: FAO/

FIAT/PANS, 2003,pág 47.
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7. As iniciativas de ações afirmativas visam “corrigir 
a defasagem entre o ideal igualitário predominante e/ou 
legitimado nas sociedades democráticas modernas e um 
sistema de relações sociais marcado pela desigualdade e 

hierarquia”2. Tal fórmula tem abrigo em diversos dispositi-
vos do ordenamento jurídico brasileiro precisamente por 
constituir um corolário ao princípio da igualdade.

8. A necessidade de se criar uma legislação que 
coíba a violência doméstica e familiar contra a mulher, 
prevista tanto na Constituição como nos tratados inter-
nacionais dos quais o Brasil é signatário, é reforçada 
pelos dados que comprovam sua ocorrência no coti-
diano da mulher brasileira.

9. Dentre os inúmeros compromissos internacio-
nais ratificados pelo Estado Brasileiro em convenções 
internacionais, merecem destaque a Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 
a Mulher (CEDAW), o Plano de Ação da IV Conferência 
Mundial sobre a Mulher (1995), Convenção Interame-
ricana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência con-
tra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, 1994), o 
Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 
além de outros instrumentos de Direitos Humanos.

10. Em abril de 2001, a Comissão Interamerica-
na de Direitos Humanos da OEA, órgão responsável 
pelo recebimento de denúncias de violação aos direi-
tos previstos na Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos e na Convenção de Belém do Pará, aten-
dendo denúncia do Centro pela Justiça pelo Direito 
Internacional (CEJIL) e do Comitê Latino-Americano 
de Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), publicou 
o Relatório nº 54, o qual estabeleceu recomendações 
ao Estado Brasileiro no caso Maria da Penha Maia Fer-
nandes. A Comissão concluiu que o Estado Brasileiro 
não cumpriu o previsto no artigo 7º da Convenção de 
Belém do Pará e nos artigos 1º, 8º e 25 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos. Recomendou o pros-
seguimento e intensificação do processo de reforma 
que evite a tolerância estatal e o tratamento discrimi-
natório com respeito à violência doméstica contra a 
mulher no Brasil e, em especial recomendou “simpli-
ficar os procedimentos judiciais penais a fim de que 
possa ser reduzido o tempo processual, sem afetar os 
direitos e garantias do devido processo” e “o estabe-
lecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas 
e efetivas de solução de conflitos intrafamiliares, bem 
como de sensibilização com respeito à sua gravidade 
e às conseqüências penais que gera”.

2 Miguel, Sônia M – A Política de Cota por Sexo: Um estudo das 

primeiras experiências Legislativo Brasileiro. Brasília:CFÊMEA, 

2000. Op.Cit.

11. Ao longo dos últimos anos, a visibilidade da 
violência doméstica vem ultrapassando o espaço pri-
vado e adquirindo dimensões públicas. Pesquisa da 
Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar – PNAD do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
no final da década de 1980, constatou que 63% das 
agressões físicas contra as mulheres acontecem nos 
espaços domésticos e são praticadas por pessoas com 
relações pessoais e afetivas com as vítimas. A Funda-
ção Perseu Abramo, em pesquisa realizada em 2001, 
por meio do Núcleo de Opinião Pública, investigou mu-
lheres sobre diversos temas envolvendo a condição da 
mulher, conforme transcrito abaixo: 

A projeção da taxa de espancamento (11%) para 
o universo investigado (61,5 milhões) indica que pelo 
menos 6,8 milhões, dentre as brasileiras vivas, já foram 
espancadas ao menos uma vez. Considerando-se que 
entre as que admitiram ter sido espancadas, 31% de-
clararam que a última vez em que isso ocorreu foi no 
período dos 12 meses anteriores, projeta-se cerca de, 
no mínimo, 2,1 milhões de mulheres espancadas por 
ano no país (ou em 2001, pois não se sabe se estariam 
aumentando ou diminuindo), 175 mil/mês, 5,8 mil/dia, 
243/hora ou 4/minuto – uma a cada 15 segundos.

12. É contra as relações desiguais que se impõem 
os direitos humanos das mulheres. O respeito à igual-
dade está a exigir, portanto, uma lei específica que dê 
proteção e dignidade às mulheres vítimas de violência 
doméstica. Não haverá democracia efetiva e igualda-
de real enquanto o problema da violência doméstica 
não for devidamente considerado. Os direitos à vida, à 
saúde e à integridade física das mulheres são violados 
quando um membro da família tira vantagem de sua 
força física ou posição de autoridade para infligir maus 
tratos físicos, sexuais, morais e psicológicos.

13. A violência doméstica fornece as bases para 
que se estruturem outras formas de violência, produ-
zindo experiências de brutalidades na infância e na 
adolescência, geradoras de condutas violentas e des-
vios psíquicos graves. 

14. As disposições preliminares da proposta apre-
sentada reproduz as regras oriundas das convenções 
internacionais e visa propiciar às mulheres de todas as 
regiões do País a cientificação categórica e plena de 
seus direitos fundamentais previstos na Constituição 
Federal, a fim de dotá-la de maior cidadania e cons-
cientização dos reconhecidos recursos para agir e se 
posicionar, no âmbito familiar e na sociedade, o que, 
decerto, irá repercutir, positivamente, no campo social 
e político, ante ao factível equilíbrio nas relações pai, 
mãe e filhos. 

15. O artigo 5º da proposta de Projeto de Lei 
define violência doméstica e familiar contra a mulher 
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como qualquer ação ou conduta baseada na relação 
de gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físi-
co, sexual ou psicológico. É importante ressaltar que a 
Convenção de Belém do Pará possui objeto mais amplo, 
considerando a violência ocorrida no âmbito público e 
privado. Para os fins desta proposta, e de forma a con-
ferir-lhe maior especificidade, somente foi considerada 
a violência ocorrida no âmbito privado. Cabe especial 
atenção a um conceito basilar previsto na proposta: a 
relação de gênero. A violência intra-familiar expressa 
dinâmicas de poder e afeto, nas quais estão presentes 
relações de subordinação e dominação. 

16. As desigualdades de gênero entre homens 
e mulheres advêm de uma construção sócio-cultural 
que não encontra respaldo nas diferenças biológicas 
dadas pela natureza. Um sistema de dominação pas-
sa a considerar natural uma desigualdade socialmen-
te construída, campo fértil para atos de discriminação 
e violência que se “naturalizam” e se incorporam ao 
cotidiano de milhares de mulheres. As relações e o 
espaço intra-familiares foram historicamente inter-
pretados como restritos e privados, proporcionando a 
complacência e a impunidade. 

17. O artigo 6º, afirma que a violência doméstica 
contra a mulher constitui uma das formas de violação 
dos direitos humanos, independente da penalidade 
aplicada. Conforme dispõe a Convenção de Belém 
do Pará, a violência contra a mulher é uma ofensa à 
dignidade humana e uma manifestação de relações 
de poder historicamente desiguais entre mulheres e 
homens.

18. Segundo previsto na Convenção de Belém 
do Pará, o artigo 7º do Projeto define claramente as 
formas de violência contra a mulher. De acordo com o 
“Modelo de Leyes y Políticas sobre Violencia Intrafa-
miliar contra las Mujeres”, publicado em abril de 2004, 
pela Unidad, Género y Salud da Organização Mundial 
de Saúde – OPS/OMS, toda legislação política e pú-
blica deve incluir as definições de violência contra a 
mulher em cada uma de suas manifestações: física, 
sexual, psicológica, moral e patrimonial.

19. O artigo 8º tem por objetivo definir as diretri-
zes das políticas públicas e ações integradas para a 
prevenção e erradicação da violência doméstica con-
tra as mulheres, tais como implementação de redes 
de serviços interinstitucionais, promoção de estudos e 
estatísticas, avaliação dos resultados, implementação 
de centros de atendimento multidisciplinar, delegacias 
especializadas, casas abrigo e realização de campa-
nhas educativas, capacitação permanente dos integran-
tes dos órgãos envolvidos na questão, celebração de 
convênios e parcerias e a inclusão de conteúdos de 
eqüidade de gênero nos currículos escolares. 

20. Somente através da ação integrada do Poder 
Público, em todas as suas instâncias e esferas, dos 
meios de comunicação e da sociedade, poderá ter iní-
cio o tratamento e a prevenção de um problema cuja 
resolução requer mudança de valores culturais, para 
que se efetive o direito das mulheres à não violência.

21. Nos artigos em que são tratados o atendi-
mento pela autoridade policial, foram propostas alte-
rações no que tange ao procedimento nas ocorrências 
que envolvam a violência doméstica e familiar contra 
a mulher.

22. Ficou consignado, no artigo 10, que a auto-
ridade policial ou agente devem comparecer, de ime-
diato, ao local do fato e adotar as medidas de proteção 
cabíveis para o atendimento da vítima. Essa alteração 
visa trazer para o procedimento especial da Lei 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, alguns dos aspectos do 
inquérito previstos no Código de Processo Penal, uma 
vez que o Termo Circunstanciado, em vigor, ao privile-
giar o princípio da informalidade, termina por impedir 
uma visão mais abrangente da situação fática pela 
autoridade julgadora.

23. Outros procedimentos inovadores, em relação 
à Lei 9.099/95, são atribuídos ao agente e à autorida-
de policial após o registro do fato, entre os quais, o 
colhimento das provas necessárias ao esclarecimento 
do fato e suas circunstâncias, as oitivas da vítima, do 
agressor e das testemunhas, quando houver, determi-
nando que se proceda ao exame de corpo de delito e 
os exames periciais necessários.

24. É de fundamental importância o atendimento 
por equipe multidisciplinar, conforme prevê os artigos 
14 a 17 da proposta de projeto de Lei. A equipe mul-
tidisciplinar deverá ser formada por profissionais de 
diversas áreas de conhecimento, inclusive externa ao 
meio jurídico, tais como psicólogos, assistentes sociais 
e médicos. Esse sistema viabiliza o conhecimento das 
causas e os mecanismos da violência. A implementação 
deste sistema em alguns Juizados Especiais Criminais 
tem se mostrado eficaz no enfrentamento à violência 
doméstica contra as mulheres.

25. O Ministério Público se afigura hoje como 
advogado dos interesses sociais, difusos e coletivos. 
É titular da ação que se fizer necessária para proteger 
o que é de todos, conforme determina o artigo 129 da 
Constituição Federal. Os artigos 18 e 19 do presente 
Projeto referem-se à garantia da participação integral 
do Ministério Público nos casos de violência doméstica, 
intervindo nas causas cíveis e criminais, requisitando 
a força policial e a colaboração dos serviços públicos, 
exercendo a fiscalização nos estabelecimentos públi-
cos e particulares de atendimento à mulher em situa-
ção de violência.
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26. A assistência jurídica integral e gratuita, alu-
dida no Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, refe-
re-se ao conceito de assistência judiciária envolven-
do serviços jurídicos não somente relacionados com 
a atividade processual, mas abrangendo serviços de 
orientação jurídica, aconselhamento ou informação dos 
direitos à comunidade. Desta forma, o Projeto prevê, 
nos artigos 20 e 21, a assistência judiciária à mulher 
em situação de violência doméstica como forma de 
garantir o seu acesso à justiça.

27. O presente Projeto amplia o leque de medi-
das cautelares tanto em relação ao agressor, como 
em relação a medidas de proteção à mulher agredida, 
proporcionando ao juiz a escolha da providência mais 
ajustada ao caso concreto, considerando-se as áreas 
cíveis e penais. 

28. Os artigos 22 a 25 da presente proposta pre-
tendem garantir às mulheres o acesso direto ao juiz, 
quando em situação de violência e uma celeridade de 
resposta à necessidade imediata de proteção.

29. O Projeto reúne medidas cautelares em 
relação ao agressor, possibilitando ao juiz não só 
exigir o seu afastamento do lar, mas, também, o seu 
encaminhamento a programa de acompanhamento 
psicossocial. Além disso, prevê a proibição de apro-
ximação ou comunicação do agressor com a vítima, 
com testemunhas e familiares, a restrição de visitas 
aos dependentes menores e a prestação de alimen-
tos provisionais.

30. O artigo 27 inova ao propor o encaminhamen-
to das mulheres e seus dependentes, em situação de 
violência, a programas e serviços de proteção às mu-
lheres, resguardando seus direitos relativos aos bens 
e a guarda dos filhos. Imputa ao agressor a responsa-
bilidade econômica pela provisão alimentar e determi-
na a recondução da mulher e seus dependentes, ao 
domicílio, após o afastamento do agressor.

31. As medidas cautelares previstas no artigo 28 
de natureza patrimonial, possibilitam a revogação das 
procurações conferidas pela mulher ao agressor, a ga-
rantia do ressarcimento de bens e a indenização pelos 
danos e prejuízos causados. Nestes últimos casos são 
medidas do processo civil, cumuladas no processo pe-
nal. Visam à execução dos pronunciamentos de natu-
reza civil, ou seja, a restituição de bens determinados 
e a indenização pelos danos e prejuízo sofridos.

32. Todos estes procedimentos se aplicam tanto às 
varas comuns como aos Juizados Especiais. A Constitui-
ção estabelece, como forma de atendimento no âmbito 
do Judiciário, as varas comuns e os Juizados Especiais, 
conforme previsto em seu artigo 98, inciso I.

33. O Juizado Especial Criminal a partir de sua 
previsão constitucional no art.98, foi criado para julgar 

as ações penais não superiores há dois anos, median-
te procedimento sumaríssimo e com possibilidade de 
transação penal. 

34. Os números mostram que, hoje, 70% dos casos 
julgados nos Juizados Especiais Criminais são de violência 
doméstica. A Lei 9.099/95, não tendo sido criada com o 
objetivo de atender a estes casos, não apresenta solução 
adequada uma vez que os mecanismos utilizados para 
averiguação e julgamento dos casos são restritos. 

35. A Justiça Comum e a legislação anterior também 
não apresentaram soluções para as medidas punitivas nem 
para as preventivas ou de proteção integral às mulheres. 
Examinando-se o modo pelo qual a violência doméstica 
era tratada pela Justiça Comum, a pesquisa de Carrara, 
Vianna e Enne realizada no Rio de Janeiro de 1991/1995, 
“mostra que a Justiça condena apenas 6% dos casos de 
lesão corporal contra as mulheres, enviados pelas Dele-
gacias da Mulher para a Central de Investigações, encar-
regada da distribuição às Varas Criminais.”3

36. O presente Projeto propõe inovações específi-
cas para os Juizados Especiais Criminais. As inovações 
gerais propostas, como a previsão dos procedimentos 
dos Capítulos do Ministério Público, Assistência Judici-
ária, Equipe de Atendimento Multidisciplinar e Medidas 
Cautelares, aplica-se em todos os Juizados e Varas.

37. O atual procedimento inverte o ônus da prova, 
não escuta as vítimas, recria estereótipos, não previne 
novas violências e não contribui para a transformação 
das relações hierárquicas de gênero. Não possibilita 
vislumbrar, portanto, nenhuma solução social para a 
vítima. A política criminal produz uma sensação gene-
ralizada de injustiça, por parte das vítimas, e de impu-
nidade, por parte dos agressores.

38. Nos Juizados Especiais Criminais, o juiz, ao 
tomar conhecimento do fato criminoso, designa audi-
ência de conciliação para acordo e encerramento do 
processo. Estas audiências geralmente são conduzidas 
por conciliadores, estudantes de direito, que não detêm 
a experiência, teórica ou prática, na aplicabilidade do 
Direito. Tal fato pode conduzir a avaliação dos episódios 
de violência doméstica como eventos únicos, quando 
de fato são repetidos, crônicos e acompanhados de 
contínuas ameaças.

39. A conciliação é um dos maiores problemas 
dos Juizados Especiais Criminais, visto que é a decisão 
terminativa do conflito, na maioria das vezes induzida 
pelo conciliador. A conciliação com renúncia de direito 
de representação geralmente é a regra.

3 Carrara, Vianna e Ennes – Entre o crime e a conciliação: a violên-

cia contra a mulher no Rio de Janeiro. Acervo: Revista do Arquivo 

Nacional. Rio de Janeiro: , v.15, n.01, p.39 – 58, 2002.
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40. Caso não haja acordo, o Ministério Público 
propõe a transação penal ao agressor para que cumpra 
as condições equivalentes à pena alternativa para en-
cerrar o processo (pena restritiva de direitos ou multa). 
Não sendo possível a transação, o Ministério Público 
oferece denúncia e o processo segue o rito comum de 
julgamento para a condenação ou absolvição. Cabe 
ressaltar que não há escuta da vítima e ela não opina 
sobre a transação penal.

41. A presente proposta mantém a celeridade do 
previsto na Lei 9.099/95, mas altera o procedimento do 
Juizado Especial Criminal em razão da especificidade 
dos casos de violência doméstica e familiar contra as 
mulheres.

42. Prevê, a criação de audiência de apresenta-
ção para permitir que a vítima seja ouvida primeiro pelo 
juiz, em separado do agressor, e ainda que a audiência 
se balize pelo princípio da mediação, não podendo a 
mulher ser, em nenhuma hipótese, forçada à conci-
liação. Esta audiência deverá ser conduzida por juiz 
ou mediador, devendo este último ser profissional do 
direito, devidamente habilitado no Curso de Ciências 
Jurídicas e capacitado em questões de gênero.

43. A presente proposta garante, também, que a 
vítima esteja acompanhada por advogado na audiência, 
visto que a Lei 9.099/95, em seu artigo 68, concede 
esta prerrogativa apenas ao agressor.

44. O Projeto propõe, outrossim, alteração na 
Audiência de Instrução e Julgamento retirando a reali-
zação da transação penal da primeira audiência e pos-
tergando esta possibilidade para a segunda audiência. 
O objetivo é disponibilizar ao juiz outras ferramentas 
mais adequadas e eficazes para solucionar a questão, 
como por exemplo, o encaminhamento das partes à 
equipe de atendimento multidisciplinar, realização de 
exames periciais e providências cautelares.

45. O Projeto proíbe a aplicação de penas restri-
tivas de direito de prestação pecuniária, cesta básica 
e multa, pois, atualmente, este tipo de pena é comu-
mente aplicado nos Juizados Especiais Criminais em 
prejuízo da vítima e de sua família.

46. As disposições finais deste Projeto estabele-
cem que esta Lei se aplique nas Varas Cíveis e Crimi-
nais e nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.

47. Como objetivo mediato, propõe a criação de 
Varas e Juizados Especiais da Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher, com competência cível 
e penal, reconhecendo que a melhor estrutura judi-
ciária, para o atendimento à mulher em situação de 
violência, será a criação destas Varas e Juizados 
Especiais.

48. As atuais Varas, por não terem um atendi-
mento urgente e global, tem colocado a mulher e sua 

família em situação de risco. Além das medidas penais 
a serem impostas, há medidas cíveis a serem julga-
das. Com a criação das Varas com competência cível e 
penal, será outorgada ao juiz maior competência para 
julgar estas causas e facilitado as mulheres o acesso 
à justiça e a solução dos conflitos.

49. O artigo 46 do Projeto prevê a alteração do 
artigo 313 do Código de Processo Penal, acrescen-
tando nova hipótese de prisão preventiva, quando o 
crime envolver violência doméstica e familiar contra a 
mulher, qualquer que seja a pena aplicada.

50. O pedido de tramitação especial em regime 
de urgência, nos termos do § 1º do artigo 64 da Cons-
tituição Federal, para o Projeto de Lei apresentado, 
justifica-se pelo cumprimento das recomendações ao 
Estado Brasileiro do Comitê para Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher – CE-
DAW, do Plano de Ação da IV Conferência Mundial 
sobre a Mulher (1995), da Convenção Interamerica-
na para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 
a Mulher – Convenção de Belém do Pará (1994), do 
Protocolo Facultativo à Convenção sobre Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 
além de outros instrumentos de Direitos Humanos. E, 
finalmente, pelo clamor existente na sociedade com o 
sentido de coibir a violência doméstica e familiar con-
tra a mulher que hoje alcança índices elevadíssimos 
e pouca solução no âmbito do Judiciário e outros Po-
deres estabelecidos.

51. Estas, em síntese, são as propostas que in-
tegram o Projeto que submetemos à apreciação de 
Vossa Excelência.

Respeitosamente, Nilcéa Freire – Secretária 
Especial de Políticas para as Mulheres.

PROJETO DE LEI Nº 4.561, DE 2004 
(Do Sr. Silas Brasileiro)

Cria o Fundo de Aval para operações 
de crédito ao amparo do Fundo de Defesa 
da Economia Cafeeira – FUNCAFÉ.

Despacho: Às Comissões de: Agricultu-
ra, Pecuária, Abastecimento e Desenvolviment 
Rural; Finanças e Tributação (Mérito E Art. 54, 
Ricd); Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24, II

Publicação Inicial Art. 137, caput – 
RICD

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1o. Esta Lei trata da instituição de Fundo de 
Aval destinado a proporcionar garantias complemen-
tares para viabilizar a obtenção de financiamentos por 
parte dos cafeicultores.

Art. 2º. Fica instituído o Fundo de Aval para Garan-
tia de Empréstimos à Cafeicultura – FUNGECAFE, de 
natureza contábil, vinculado ao Conselho Deliberativo de 
Política Cafeeira – CDPC, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – MAPA, com a finalidade de 
garantir parte do risco dos financiamentos concedidos 
pelas instituições financeiras, realizados ao amparo do 
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira – FUNCAFÉ.

Parágrafo Único. O aval do FUNGECAFE terá 
caráter complementar às garantias próprias ofereci-
das pelo mutuário, não podendo ultrapassar seten-
ta por cento do valor total das garantias exigidas na 
operação.

Art. 3o Constituem recursos do FUNGECAFE:
I – Recursos orçamentários da União, dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Municípios;
II – a receita decorrente da cobrança de comis-

são pela concessão de aval;
III – Transferências de recursos do FUNCAFÉ;
IV – Contribuições, doações e recursos de ou-

tras origens;
V – a remuneração de suas disponibilidades pelo 

Gestor do Fundo;
VI – a recuperação de crédito de operações hon-

radas que foram garantidas com recursos do Fundo;
VII – outros recursos que lhe sejam destinados.
§ 1o. O saldo apurado em cada exercício financei-

ro será transferido para o exercício seguinte, a crédito 
do FUNGECAFE.

§ 2o As disponibilidades financeiras do FUNGE-
CAFE serão aplicadas e movimentadas em qualquer 
instituição financeira integrante do Sistema Nacional 
de Crédito Rural – SNCR (no Banco do Brasil S/A), que 
deverá garantir, no mínimo, a mesma taxa que remu-
nera as disponibilidades dos demais fundos (Fundos 
Constitucionais, FAT, FUNCAFÉ, FNDE).

Art. 4o Será devida ao FUNGECAFE, Comissão de 
Concessão de Aval – CCA, a ser cobrada pelo Gestor 
do Fundo, em cada financiamento, pela complemen-
tação da garantia prestada.

Art. 5o As instituições financeiras deverão partici-
par do risco das operações para as quais está prevista 
a garantia pelo FUNGECAFE.

§ 1º Os níveis mínimos de participação das ins-
tituições financeiras no risco dos financiamentos se-
rão definidos pelo Conselho Deliberativo da Política 
Cafeeira – CDPC.

§ 2o Excepcionalmente, por proposta do Conselho 
Deliberativo da Política Cafeeira – CDPC, poderá ser 

autorizado, no âmbito de linhas de crédito especiais 
instituídas, financiamentos garantidos pelo FUNGE-
CAFE sem a participação no risco por parte das ins-
tituições financeiras.

Art. 6o A gestão do FUNGECAFE será exercida 
por órgão a ser designado pelo Poder Executivo (Con-
selho Deliberativo da Política Cafeeira – CDPC, no 
âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento – MAPA).

Art. 7o O CDPC estabelecerá:
I – as linhas de crédito, lastreadas com recur-

sos do FUNCAFÉ, que serão objeto de garantia pelo 
FUNGECAFE;

II – o volume máximo de operações a terem o 
risco garantido;

III – os níveis máximos relativos à cobertura de 
garantia a serem praticados nos financiamentos;

IV – os percentuais da CCA;
V – as condições de efetivação da concessão de 

aval pelo FUNGECAFE;
VI – demais normas necessárias à gestão do 

FUNGECAFE.
Art. 8º Para a concessão de aval, o órgão gestor 

do FUNGECAFE deverá firmar acordo prévio com o 
agente financeiro, pelo qual aquele assegurará a este 
o pagamento de suas responsabilidades, na hipótese 
de inadimplemento do mutuário.

Art. 9º Na hipótese de pagamento, pelo Fundo, da 
parcela avalizada, o agente financeiro sub-rogará ao ór-
gão gestor do FUNGECAFE, os direitos a ele pertinentes, 
o qual ingressará no processo como litisconsorte ativo, 
respeitado o direito de preferência do agente financeiro 
nas garantias reais constituídas no financiamento.

Art. 10o Esta Lei entra em vigor sessenta dias 
após a sua publicação.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2004 – Silas 
Brasileiro, Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 4.564, DE 2004 
(Do Superior Tribunal de Justiça) 

OFÍCIO Nº 1.192/2004-GP

Dispõe sobre a criação de cargos no qua-
dro de pessoal do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, Finanças 
e Tributação (Art. 54 RICD), Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 
24, II.
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O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Ficam criados, no quadro de pessoal do 

Tribunal Federal da 2ª Região, os cargos em comissão 
e funções comissionadas relacionados no anexo, des-
tinados ao Centro Cultural da Justiça Federal.

Art. 2º Cabe ao Tribunal Regional Federal da 
2ª Região promover os atos necessários à execução 
desta lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação des-
ta lei correrão à conta da dotação orçamentária consig-
nada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

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

Justificacão

São dever e compromisso do Estado a proteção 
e a preservação do patrimônio cultural, mediante o 
incentivo às mais diversas iniciativas voltadas à dis-
seminação da cultura nacional, seja pela criação de 
espaços culturais ou pelo apoio ao seu funcionamento, 
seja pelo tombamento, com a conseqüente restauração 
e preservação permanente, de cidades, logradouros e 
edifícios de comprovado valor histórico-cultural.

Em abril deste ano, concluiu-se a maior obra de 
restauração artística já realizada na América Latina – a 
antiga sede do Supremo Tribunal Federal –, a qual cons-
tituiu o mais expressivo resgate da memória do Poder 
Judiciário brasileiro. Expoente da arquitetura eclética, 
em voga no Brasil no início do século XX, o prédio, que 
hoje abriga o Centro Cultural da Justiça Federal com-
põe o chamado corredor cultural da Cinelândia.

Sua história transporta-nos, no tempo, a um mo-
mento de euforia com o alvorecer de um novo século, 
com a febre da modernidade, que contagiava a cida-
de do Rio de Janeiro, com o nutrimento de esperança 
plena na República nascente e numa Justiça que fosse 
um dos mais sólidos pilares da sociedade – o ano de 

1909, quando foi concluído para acolher definitivamente 
o Supremo Tribunal Federal (STF). Coube ao Ministro 
da Justiça e Negócios Interiores do Governo de Afonso 
Pena providenciar a nova sede do STF. Foi adquirido, 
então, o imóvel nº 241 da recém inaugurada Avenida 
Central (hoje Rio Branco), que estava sendo constru-
ído para sediar o Arcebispado. Como sua localização, 
em área muito agitada, não agradara ao Arcebispo 
do Rio de Janeiro, foram feitas, pelo autor do projeto 
original, o renomado arquiteto espanhol Adolpho Mo-
rales de Los Rios as adaptações necessárias à sua 
nova destinação.

Um importante capítulo da história do Brasil de-
senrolou-se nesse edifício, que funcionou como sede 
do STF por 51 anos, até a transferência do Distrito 
Federal para Brasília, em 1960. Abrigou, em seguida. 
o Tribunal de Alçada até a década de 70, quando foi 
cedido à Justiça Federal.

No decorrer de décadas, várias características 
originais do imóvel se perderam ou foram cobertas por 
camadas de tinta, mas a imponência e a distinção fo-
ram preservadas. Interditado em junho de 1988, após 
o desabamento do teto de duas salas, permaneceu 
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fechado até 1994, ocasião em que foi firmado convênio 
entre o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o Insti-
tuto Herbert Levy e a Caixa Econômica Federal, para 
viabilizar sua restauração. A obra contou com a con-
sultoria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, a fim de se garantir a originalidade. Após mais 
de seis anos de esforço, finalmente foi apresentada à 
sociedade essa preciosa jóia arquitetônica.

A fachada do edifício retrata o estilo neoclássico, 
inspirado no classicismo francês. No hall de entrada, 
abre-se uma suntuosa escadaria de mármore de car-
rara e ferro trabalhado, que reflete, na sinuosidade, o 
gosto pelo art nouveau e a simetria típica do Renasci-
mento. Subindo ao primeiro lanço, pode-se vislumbrar 
um enorme vitral representando a Justiça, imagem 
freqüente na decoração interna.

No primeiro pavimento, localiza-se a sala de ses-
sões, cujo teto abriga painel de Rodolpho Amoedo, 
notável artista plástico da época, o qual retrata, em 
delicada pintura, a clássica imagem da Justiça – uma 
mulher empunhando uma espada, símbolo da lei, cer-
cada por dois leões, símbolo do poder, da sabedoria e 
da justiça. Na ampla sala, com 24m de comprimento 
por 12m de largura, destacam-se belíssimos vitrais: ao 
centro, uma representação da divindade romana Lusti-
tia, ou Justiça; à esquerda, uma do Imperador bizantino 
Justinianus, pai do Corpus Júris Civilis; e, à direita, 
uma de John Marshall, autor de princípios básicos do 
Direito Constitucional norte-americano. Nas paredes 
laterais, imagens pintadas de personalidades do mundo 
jurídico, como o Senador Vergueiro, o Senador Cândido 
Mendes, o filósofo Cícero, o jurista Apius Claudius e o 
imperador Justinianus. O assoalho, todo de peroba e 
pau-roxo, retoma a sua elegância original.

No segundo pavimento, a biblioteca, com estan-
tes originais de ferro acompanhando a aitura e a forma 
da sala, ratifica o gosto pelo art nouveau. As janelas, 
retangulares, lembram o gótico, comum na arquitetura 
francesa do século VI. Das portas aos vitrais, elementos 
de inspirações diversas se equilibram em uma mesma 
obra arquitetônica.

No último pavimento, além de ser possível ob-
servar o trabalho secular pelos prismas de ventilação 
e pela escadaria, pode-se atentar para a moderna 
execução de uma clarabóia. Em seu entorno, três sa-
las foram reservadas para representação das cortes 
superiores e, ainda, um amplo ambiente, para suas 
unidades administrativas.

Tamanha estrutura somente pode ser compatível 
com uma missão grandiosa, como a do Centro Cultural, 
cuja atuação será decisiva para que a verdadeira ima-
gem da Justiça seja democraticamente descortinada 
ao cidadão. Habitualmente encarado como órgão dis-

tante, inacessível e insensível às necessidades sociais, 
o Judiciário integra a mística popular como um Poder 
onipotente. A maioria das pessoas desconhece os li-
mites da esfera de sua atuação. A proposta do Centro 
Cultural volta-se, em tal conjuntura, para a promoção 
e enriquecimento da cidadania e da brasilidade. Trata-
se de um espaço reservado a toda a sociedade, que 
já está tendo oportunidade de conhecer de perto a 
Justiça que a serve.

O suntuoso monumento arquitetônico, hoje co-
nhecido como o Centro Cultural da Justiça Federal, 
foi aberto no dia 4 de abril de 2001. Além de ser um 
pólo de visitação e de aproximação entre o Judiciário 
e o povo, o Centro Cultural reserva espaço para uma 
dinâmica e enriquecedora atividade cultural. Assim, 
suas dependências foram adaptadas para abrigar doze 
salas de exposição, um teatro de bolso com capaci-
dade para 142 espectadores, uma biblioteca jurídica, 
um arquivo histórico, um café, um restaurante, uma 
livraria e uma loja de souvernirs (os quatro últimos 
terceirizados), ocupando uma área total de 5.000m2, 
distribuídos ao longo dos pavimentos. Sempre com 
o cuidado de respeitar as características históricas, 
dotaram o edifício, mediante o acompanhamento do 
IPHAN, de uma ampla e moderna infra-estrutura pre-
dial em termos de refrigeração, instalações elétricas, 
telefonia, sistema hidráulico, etc.

Como parte da execução desse projeto cultural, 
exposições de grande porte, fóruns, conferências e 
simpósios vêm sendo realizados com grande recep-
tividade. Contatos com escolas e faculdades já estão 
sendo mantidos para a realização conjunta de even-
tos e para visitas guiadas, no intuito de enriquecer o 
universo cultural dos estudantes. Instituições fomen-
tadoras da cultura também poderão estabelecer pro-
dutivas parcerias sob a forma de patrocínios, para a 
captação de recursos, ou sob a forma de celebração 
de convênios e acordos de cooperação.

Prevê-se, ainda, a montagem do acervo da biblio-
teca, composto de obras jurídicas raras. Um arquivo 
histórico funcionará ao lado da biblioteca, formado por 
processos criteriosamente selecionados, cuja relevân-
cia possibilite sua utilização em exposições temáticas. 
Essa preciosa fonte de pesquisa histórica estará à dis-
posição do público para consulta.

Com respaldo nas considerações expostas, pode-
se afirmar que o Centro Cultural constitui o mais fiél 
cartão-postal da Justiça Federal brasileira, cujo brilho 
poderá refletir-se na imagem de todo o Judiciário. Isso 
porque, embora subordinado administrativamente ao 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o Centro tem 
potencial, como visto, para ser organismo de fomento 
à atividade jurídico-cultural, podendo representar o Po-
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der Judiciário e promover positivamente sua imagem. 
Além do mais, desenvolve um projeto capaz de anga-
riar, permanentemente, a simpatia da opinião pública, 
tão necessária, nos dias de hoje, à sobrevivência das 
instituições.

Em função de sua localização – pleno centro his-
tórico da cidade do Rio de Janeiro, junto à Biblioteca 
Nacional e ao Museu de Belas Artes, tendo à frente 
o Teatro Municipal – e de sua beleza e imponência, o 
Centro Cultural da Justiça Federal vem sendo objeto 
de ampla exposição pública. Em face disso, convém 
dispensar especial atenção ao fato de ter sido despen-
dido um vultoso montante em sua reforma e restau-
ração. Se seu funcionamento não trouxer um retorno 
condizente com os recursos nele investidos, a imagem 
do Poder Judiciário poderá ser desgastada junto à opi-
nião pública. De uma poderosa fonte de dividendos ao 
prestígio institucional, nesse bojo incluindo-se o Poder 
Público como um todo, pode reverter-se, caso não re-
ceba os investimentos necessários, em um enorme 
“elefante branco”, o que resultará em prejuízo da repu-
tação das instituições públicas. Por essa razão, faz-se 
necessária e urgente a criação do quadro de pessoal 
proposto, que representa a estrutura mínima neces-
sária para dar continuidade ao eficaz funcionamento 
do Centro Cultural.

PROJETO DE LEI Nº 4.572, DE 2004 
(Do Sr. Sarney Filho)

Institui o Dia Nacional de Combate ao 
Tráfico de Animais Silvestres.

Despacho: Às Comissões de: Educação 
E Cultura; Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24,II.

Publicação Inicial Art. 137, caput – 
RICD.

O Congresso Nacional decreta:
Fica instituído o Dia Nacional de Combate ao Tráfi-

co de Animais Silvestres, a ser comemorado anualmen-
te em todo o território nacional no dia 15 de outubro.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção oficial.

Justificação

Desde seu descobrimento, o Brasil despertou a 
cobiça mundial por sua fauna e flora. Sua rica e pre-
ciosa biodiversidade sempre esteve na mira daqueles 
que aqui aportaram. O olhar estrangeiro de cobiça 
perpetua-se até hoje e carrega mais que uma simples 
curiosidade: ele traduz a certeza de que possuímos a 

maior reserva de biodiversidade do planeta, e de que 
nela estão contidas chaves para muitas das respostas 
científicas que ainda não chegaram ao conhecimento 
humano.

São cada vez mais constantes as incursões nas 
matas tropicais em busca de animais para fomentar o 
tráfico nacional e internacional. Manter animais silves-
tres em cativeiro continua sendo um hábito cultural da 
população brasileira: sejam os ricos, que exibem suas 
coleções particulares de animais silvestres como tro-
féus à sua vaidade, sejam os mais pobres, que querem 
um animal de estimação, isso sem falar dos cientistas 
estrangeiros que buscam na fauna e na flora brasileira 
uma possibilidade de seus laboratórios faturarem altas 
quantias com a fabricação de novos medicamentos.

O tráfico da fauna silvestre possui características 
peculiares quanto às espécies comercializadas e ao 
destino que elas têm ao chegar aos mercados inter-
nacionais. As ações ilícitas podem ser divididas em 
três modalidades com objetivos distintos: animais para 
colecionadores particulares e zoológicos, animais para 
fins científicos e animais para comercialização em pet 
shops. Cada uma dessas modalidades requer atenção 
e meios de combate específicos.

De acordo com o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA), cerca de 100 espécies 
desaparecem por dia da face do planeta, sendo o co-
mércio ilegal uma das principais causas desta tragédia. 
Nosso País, infelizmente, está diretamente envolvido 
no problema. O tráfico de animais silvestres no Brasil 
é responsável pelo desaparecimento de aproximada-
mente 38 milhões de espécimes ao ano.

O tráfico de animais é o terceiro maior comércio 
ilegal do mundo, perdendo apenas para o tráfico de 
armas e de drogas. O volume de recursos envolvido é 
enorme, tanto que justifica o funcionamento da ativi-
dade consoante as práticas do crime organizado, ca-
racterística já plenamente comprovada pelos órgãos 
ambientais e autoridades policiais que atuam no tema 
no Brasil e em outros países.

Os valores alcançados pelo tráfico de animais no 
mercado internacional atingem facilmente a casa de 
dezenas de milhares de dólares. O Mico Leão Dourado 
(Leontopithecus rosalia) é vendido internamente por 
R$ 500,00 e na Europa é facilmente comercializado 
por US$ 20,000.00. O Melro (Gnorimopsar chopi) é en-
contrado nas feiras livres do Sul do país por R$ 80,00 
e nos Estados Unidos por US$ 2,500.00. Com isso, o 
Brasil ganha, apenas, mais alguns nomes para colocar 
em sua lista de espécies ameaçadas de extinção.

Estima-se que, de cada dez animais traficados, 
apenas um chega ao seu destino final. Os outros nove 
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acabam morrendo no momento da captura ou durante 
o transporte. Todos os animais traficados sofrem no es-
quema montado pelos traficantes, o qual inclui como 
práticas: desde anestesiá-los para que pareçam dóceis 
e mansos, até furar os olhos das aves para não enxer-
garem a luz do sol e não cantarem, evitando chamar 
a atenção da fiscalização.

O combate ao tráfico de animais passa neces-
sariamente por uma conscientização da sociedade e 
dos órgãos ambientais sobre o dano ecológico e social 
provocado por essa atividade criminosa. Com essa 
perspectiva, a criação do Dia Nacional de Combate 
ao Tráfico de Animais Silvestres, no dia 15 de outubro, 
oferecerá à sociedade brasileira a oportunidade e o 
estímulo para o debate dos problemas e a busca de 
soluções relacionadas a esse crime, que tem colocado 
diversas espécies de animais em vias de desaparecer 
para sempre da natureza.

A data escolhida marca outubro como o mês 
efetivamente dedicado aos animais. Deve ser lembra-
do que 04 de outubro é o Dia Mundial dos Animais, a 
mesma data em que se festeja o Dia de São Francisco 
de Assis, o protetor dos animais.

Atenta para a importância de serem buscados 
caminhos corretos para o controle do tráfico de ani-
mais silvestres no País, a Câmara dos Deputados 
trabalhou ativamente o tema no âmbito da Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o tráfico 
de animais e plantas silvestres da fauna e da flora bra-
sileiras, a CPITRAFI, que desenvolveu seus trabalhos 
entre novembro de 2002 e janeiro de 2003. Continuará 
dedicando-se ao tema por meio de uma nova CPI, que 
inicia agora seus trabalhos.

A criação do Dia Nacional de Combate ao Tráfico 
de Animais Silvestres constitui uma medida extrema-
mente importante para complementar as iniciativas 
desta Casa em relação ao tema. Conta-se, portanto, 
com o pleno apoio dos Parlamentares para a rápida 
aprovação da presente proposta.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2004. – 
Deputado Sarney Filho.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  
ESTINADA A “INVESTIGAR O 

TRÁFICO DE ANIMAIS E PLANTAS  
SILVESTRES BRASILEIROS, A EXPLORAÇÃO E 

COMÉRCIO ILEGAL DE MADEIRA E A BIOPIRATA-
RIA NO PAÍS” (CPI – BIOPIRATARIA)

REQUERIMENTO Nº 2.290, de 2004 
(Do Sr. Deputado Antonio Carlos Mendes Thame)

Requer a prorrogação do prazo de fun-
cionamento da CPI, por sessenta dias.

Nos termos do § 3º do art. 35 do Regimento 
interno da Câmara dos Deputados, combinado com 
o § 2º do art. 5º da Lei nº 1.579, de 18 de março de 
1952, requeremos seja prorrogado o prazo de funcio-
namento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
por sessenta dias.

Justificação 

O objeto de investigação desta CPI é bastante 
abrangente, na medida em que aponta para uma vas-
ta investigação, com diversas vertentes de atuação. 
Isso demanda muito tempo, pois existem denúncias a 
serem apuradas, diligências a serem realizadas, bem 
como várias pessoas a serem ouvidas, de modo que 
os 120 dias do prazo original serão insuficientes para 
concluir toda a investigação.

Nesses termos, solicitamos seja aprovada a pror-
rogação dos trabalhos deste órgão técnico por mais 
sessenta dias.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2004. 
– Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Fin-
da a leitura do expediente, passa-se à

IV – HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Esta 

sessão solene, em homenagem aos 50º aniversário da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, 
foi requerida pelos nobres Deputados Luiz Carlos Hauly, 
Eduardo Barbosa e Almerinda de Carvalho.

Convido para compor a Mesa as seguintes autori-
dades: Dr. Luiz Alberto Silva, Presidente da Federação 
das APAEs (palmas); Sra. Waldinéia Ramos, Autode-
fensora da Federação Nacional das APAEs (palmas); 
Sr. Rodrigo Marinho de Noronha, Autodefensor da 
Federação Nacional das APAEs (palmas); Senador 
Flávio Arns, ex-Presidente da Federação das APAEs 
no Brasil. (Palmas.)

Convido todos a ouvirem de pé o Hino Nacional.
(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Te-

mos a satisfação de registrar a presença do Senador 
de Minas Gerais, ex-Governador daquele Estado, Edu-
ardo Azeredo. (Palmas.)

Neste momento, assistiremos à apresentação de 
vídeo institucional.

(Exibição de vídeo.)
   O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

– Sras. e Srs. Deputados, Srs. Diretores da APAE, mi-
nhas senhoras e meus senhores, quando, há 50 anos, 
ainda não se popularizara o termo “organização não-
governamental”, um grupo de brasileiras e brasileiros 
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se reuniu para trabalhar pelas crianças e pelos jovens 
com deficiência mental. Assim começou a APAE, As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais, hoje o 
maior movimento comunitário e filantrópico do Brasil.

Justa, pois, a realização desta sessão solene, re-
querida pelos ilustres e nobres Deputados Luiz Carlos 
Hauly, Eduardo Barbosa e Almerinda de Carvalho, co-
memorativa do qüinquagésimo aniversário da instituição 
que se inscreve entre nossas ONGs pioneiras. 

Hoje, a Federação Nacional das APAEs congrega 
21 federações estaduais, 202 conselhos regionais e 2 
mil representações municipais, que prestam atendimen-
to educacional especializado a mais de 230 mil alunos. 
Entre pais e amigos desse público-alvo, chegam a 4 
milhões os voluntários que participam do movimento.

Essa história de amor e de solidariedade humana 
começa em 1954. No Rio de Janeiro, a Sra. Beatrice 
Bemis, membro do corpo diplomático americano e mãe 
de uma criança com Síndrome de Down, vivia com 
outros pais o drama da inexistência de escolas para 
alunos com necessidades especiais. Um ano depois, 
instalava-se naquela cidade, com o apoio da Socieda-
de Pestalozzi, o primeiro estabelecimento educacional 
para crianças com deficiência. Em 1962, criava-se a 
Federação Nacional das APAEs, que no ano seguinte 
realizaria seu primeiro congresso. 

A filosofia do movimento começa por estabelecer 
que a pessoa com deficiência é um ser humano dota-
do de sentimentos, emoções e elaborações mentais. 
A deficiência deve, pois, ser entendida como uma de 
suas muitas características e não como a única con-
figuração possível daquela individualidade. Importa, 
assim, reconhecer essas diferenças para que se dê a 
cada uma o tratamento necessário.

Desse princípio filosófico é que advém a missão 
institucional das APAEs: a luta que empreende pela 
valorização da vida, pela convivência integrada na fa-
mília e na sociedade, pelo acesso à educação especial 
e ao ensino regular, pelo direito à saúde, ao trabalho, 
ao esporte e ao lazer. Tudo isso em favor de aproxi-
madamente 8,5 milhões de indivíduos com alguma 
espécie de limitação mental, brasileiras e brasileiros 
que querem ser respeitados como seres humanos e 
como cidadãos. 

Entre as muitas iniciativas das APAEs, destaca-se 
o Projeto Formação, em parceria com o Ministério do 
Trabalho e Emprego, que visa a qualificar trabalhado-
res que atuem na educação profissional. O objetivo é 
preparar multiplicadores que lidem com os conceitos de 
empregabilidade e mercado de trabalho para a pessoa 
com deficiência. Implantado em 1997, o programa já 
treinou cerca de 28 mil profissionais, que se esforçam 

por fazer dos ditos “excepcionais” homens e mulheres 
socialmente úteis e profissionalmente ativos.

Não por coincidência, a Federação Nacional das 
APAEs adotou como símbolo a figura de uma flor la-
deada por duas mãos em perfil, desniveladas – uma 
em posição de amparo, a outra a sugerir orientação à 
pessoa com deficiência. Vejam só, a flor significa amor, 
carinho. Quem não gosta de receber uma flor?

Amparar e orientar, assistir e esclarecer, apoiar 
e educar, sonhar e fazer – esses os binômios que re-
sumem a atuação e a obra das APAEs, em prol do 
amor, do respeito e da cidadania que se devem a todo 
ser humano.

“Uma trajetória de conquistas pela valorização 
da vida” é o lema que resume os 50 anos de história 
das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. 
A todos que as engrandecem pelo trabalho a sauda-
ção e o reconhecimento da Câmara dos Deputados. 
Que Deus os abençoe, para que, anônima e desinte-
ressadamente, continuem a fazer do voluntariado uma 
edificante lição de dignidade humana, de solidariedade 
fraterna e de amor ao próximo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Te-

nho a honra de conceder a palavra ao nobre Deputado 
Luiz Carlos Hauly, um dos autores do requerimento de 
realização desta sessão de homenagem. (Palmas.)

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Severi-
no Cavalcanti; Senador da República Flávio Arns, ex-
Presidente da Federação da APAEs do Brasil; Dr. Luiz 
Alberto Silva, Presidente da Federação das APAEs; 
Sra. Waldinéia Ramos, autodefensora da Federação 
Nacional das APAEs; Sr. Rodrigo Marinho de Noro-
nha, autodefensor da Federação Nacional das APAEs; 
Deputados Eduardo Gomes e Almerinda de Carvalho, 
co-autores do requerimento de realização desta sessão 
solene; Sras. e Srs. Deputados; senhoras e senhores: 
comemoramos hoje um feito grandioso e que serve de 
exemplo a todos os brasileiros. Refiro-me ao cinqüen-
tenário de criação, em nosso País, das Associações 
de Pais e Amigos dos Excepcionais.

De fato, trata-se de reconhecer e homenagear a 
gigantesca obra que vem sendo feita ao longo desse 
período para apoiar as pessoas portadoras de defici-
ência e dar-lhes condições de realizar seu potencial 
de trabalho e relacionamento social e afetivo.

A primeira reunião de pessoas interessadas em 
formar grupos de apoio aos portadores de deficiência 
ocorreu no Rio de Janeiro, em 1954, motivada pela 
iniciativa da Sra. Beatrice Bemis.

Naquela época, as dificuldades foram imensas, 
a começar pela desinformação e pelo preconceito que 
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havia no Brasil, pela desconfiança da sociedade, ainda 
influenciada por noções confusas sobre deficiência e 
doenças em geral.

Rapidamente, porém, o estímulo que veio de fora 
prosperou e o espírito solidário dos brasileiros encon-
trou terreno fértil para formar os núcleos em torno dos 
quais se consolidariam as APAEs.

Os pais e familiares de excepcionais reuniram 
suas forças para desenvolver uma rede nacional de 
apoio mútuo, que logo contou com a colaboração de 
instituições e empresas de diversas áreas.

No período de 1954 a 1962, foram criadas 16 
APAEs no Brasil, e já nesse último ano foi realizada 
em São Paulo a 1ª Reunião Nacional dos Dirigentes 
Apaeanos, com estímulo ao intercâmbio de técnicas e 
experiências e também à padronização da terminologia 
que seria utilizada para o planejamento dos trabalhos. 
No dia 10 de novembro foi fundada a Federação Na-
cional das APAEs e no ano seguinte realizou-se o 1º 
Congresso Nacional das APAEs, com aprovação do 
estatuto e eleição da primeira diretoria.

Em 1968, a sede da entidade foi transferida para 
Brasília, numa ação motivada pelo crescimento da as-
sociação e pela abrangência de seu caráter nacional. 
Foi escolhida como símbolo da entidade a figura de 
uma flor ladeada por duas mãos em perfil, significando 
apoio e proteção, 2 conceitos fundamentais no trabalho 
com as pessoas portadoras de deficiência.

O ritmo de crescimento das APAEs foi muito in-
tenso, com filiações cada vez maiores a cada ano, de 
tal forma que, hoje, já são mais de 2 mil, espalhadas 
pelo País e que atendem cerca de 280 mil pessoas 
com algum tipo de deficiência mental.

A estrutura conta com 21 federações das APAEs 
nos Estados e 202 conselhos regionais.

Tudo o que foi realizado até agora é motivo de 
orgulho para os pais e amigos de excepcionais e para 
as instituições e grupos sociais que os apoiam. Mas 
ainda não foram atingidas as principais metas estabe-
lecidas pela Federação, que incluem, entre outras coi-
sas, a presença da entidade em todos os Municípios 
do País – cerca de 5 mil.

Há que se considerar que é grande o universo 
das pessoas que precisam de algum tipo de apoio em 
função de suas deficiências. De acordo com as análises 
já feitas pela Organização Mundial de Saúde em diver-
sos países, estima-se que cerca de 10% de qualquer 
população são constituídos por portadores de algum 
tipo de deficiência, o que projeta um contingente de 
mais de 17 milhões de pessoas no Brasil.

Desse conjunto de deficientes, estima-se a se-
guinte distribuição: 5% de deficientes visuais, 15% de 
deficientes auditivos, 20% com deficiência física, 50% 

com algum tipo de deficiência mental e 10% com ou-
tros tipos de deficiência.

É um grande contingente de pessoas que têm 
em comum, antes de mais nada, a condição de seres 
humanos; ou seja, possuem os mesmos direitos e as 
mesmas necessidades básicas que qualquer um de 
nós. Merecem respeito e apoio para serem aceitas na 
comunidade e nela desfrutarem da solidariedade e da 
compreensão de que todos necessitam para desen-
volver a consciência e a capacidade de amar outras 
pessoas.

Nesse sentido, o trabalho realizado pelas APAEs 
é realmente exemplar, não só pela estrutura de inte-
gração e estímulo mútuo, que conseguiu criar uma li-
nha de ação coordenada e coerente, mas pela junção 
produtiva entre filosofia e prática.

É o que vemos nos projetos pedagógicos, que 
conseguiram difundir por todo o País os mais avançados 
métodos educacionais, especificamente direcionados 
para cada tipo de deficiência. Por intermédio deles são 
atendidos crianças, jovens e adultos, em atividades 
que incluem as famílias e visam tanto à escolarização 
quanto à inclusão social em sentido mais amplo.

O processo escolar começa desde cedo, em cre-
ches e pré-escolas, que identificam as deficiências e 
tentam atenuar os fatores que podem criar algum tipo 
de atraso no desenvolvimento dos alunos, ao mesmo 
tempo em que se busca integração com os sistemas 
de saúde e assistência social.

Um dos aspectos complementares, mas também 
muito importante, é o das atividades preventivas, que 
incluem orientação de casais e acompanhamento de 
gestantes. É um trabalho complexo e de grande am-
plitude. 

Não temos condições de contemplar aqui todos 
os detalhes envolvidos, mas já podemos ter idéia do 
grande caminho percorrido nesses 50 anos.

Qualquer um que tenha tido a oportunidade de ver 
de perto o trabalho de uma APAE pôde experimentar a 
satisfação com os resultados alcançados com aqueles 
que são portadores de deficiência. É impressionante o 
que a solidariedade, a compreensão, o amor são capa-
zes de alcançar, apoiados no trabalho dedicado e na 
determinação de quem quer vencer uma dificuldade.

Os portadores de deficiência oferecem-nos todos 
os dias provas comoventes de amor à vida e da capa-
cidade de evolução inerente aos seres humanos. 

Todos os que, de uma forma ou de outra, partici-
param dessa trajetória iluminadora formada na cons-
trução das APAEs merecem nosso respeito e nossa 
gratidão. 

Destaco o trabalho realizado no Paraná pelo Se-
nador Flávio Arns, ex-Presidente Nacional das APAEs, 
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e pelo ex-Deputado Federal, Diretor da APAE de Ibi-
porã, meu amigo Justino Alves Pereira. Está presente 
entre nós o Presidente da APAE de Cambé, minha 
cidade natal, Erasmo de Paula Machado, que muito 
bem representa toda a região norte do Paraná, com 
magnífico trabalho. Nela está localizada a cidade de 
Londrina, onde resido. A APAE está presente em 300 
cidades do Paraná, de um total de 399. Esse resultado 
se deve às pessoas que, ao longo de suas vidas, se 
dedicaram ao trabalho com amor e carinho. Elas são 
exemplo vivo das infinitas possibilidades contidas no 
amor e na solidariedade humana. 

Que Deus todo poderoso e misericordioso os 
abençoe. Feliz Natal e próspero Ano Novo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 

Convido para fazer uso da palavra o talentoso e jovem 
Deputado Eduardo Barbosa, co-autor do requerimento 
de realização desta sessão solene. (Palmas.)

Convido o Deputado Luiz Carlos Hauly para as-
sumir a Presidência e dar força nova a esta grande 
concentração.

Não tenham dúvida alguma de que saio daqui 
muito sensibilizado. Este troféu que acabo de receber 
vai fazer parte de alguns outros que talvez não tenham 
a mesma significação, mas os meus netos se orgulha-
rão em saber que presidi esta sessão. (Palmas.)

O Sr. Severino Cavalcanti, 2º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Luiz Carlos Hauly, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) – Com a 
palavra o co-autor do requerimento de realização desta 
sessão solene, Deputado Eduardo Barbosa.

O SR. EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente cum-
primento todos os nossos companheiros das APAEs do 
Brasil, o Deputado Severino Cavalcanti, grande amigo 
apaeano, a quem agradeço pelos predicados a mim 
conferidos, que passou a Presidência dos trabalhos 
para o Deputado Luiz Carlos Hauly.

Meu querido Presidente Luiz Carlos Hauly e Depu-
tada Almerinda de Carvalho, co-autores do requerimen-
to de realização desta sessão solene; companheiro Luiz 
Alberto Silva, Presidente da Federação das APAEs; 
autodefensores que compõem a Diretoria da Federa-
ção Nacional das APAEs; Sra. Waldinéia Ramos e Sr. 
Rodrigo Marinho de Noronha, representantes de todos 
os jovens alunos das APAEs do Brasil; Senador Flávio 
Arns, ex-Presidente da Federação Nacional das APAEs; 
ex-Presidentes das APAEs aqui presentes; Dr. Elpídio 
de Araújo Neris, a quem a APAE deve muito e que 

nos orgulha com sua presença; querido companheiro 
Nelson Seixas, ex-Presidente da Federação Nacional 
das APAEs e ex-Deputado Constituinte desta Casa, do 
Movimento das APAEs de São Paulo, a quem o Mo-
vimento deve muito, pai de duas pessoas portadoras 
de necessidades especiais (palmas); representantes 
das federações estaduais; Presidenta da Federação 
das APAEs do Rio de Janeiro – o vídeo aqui exibido 
mostrou muito bem os trabalhos desenvolvidos pela 
APAE do Rio de Janeiro, que, de fato, comemora os 
50 anos de sua fundação, e a partir dela conseguimos 
irradiar o movimento para todo o País; Presidenta da 
Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais; 
representantes da Federação das APAEs do Estados 
de São Paulo, Mato Grosso, Salvador, Belo Horizonte 
e Rio Grande do Sul, por intermédio dos quais todo o 
País está representado nesta Casa.

Tinha certeza de que os discursos que nos ante-
cederam iriam fazer o histórico do nosso movimento. 
Por isso, vou fazer uma reflexão, na minha ótica, so-
bre o movimento de que tenho orgulho de fazer parte 
e que me trouxe para esta Casa como representan-
te das pessoas portadoras de deficiência. Minha fala 
vem do coração. Espero que todos tenham paciência 
para ouvi-la.

Há aproximadamente 15 anos, participando da 
inauguração de uma APAE, no Triângulo Mineiro, fomos 
surpreendidos com a fala do Bispo da Igreja Católica 
da região, ali presente para a benção da nova sede. Ele 
dizia da sua satisfação em estar ali, pois tinha muita 
admiração pelo movimento apaeano, que encarnava 
princípios de igualdade, às vezes, nem mesmo assumi-
dos pela Igreja. Justificava que compunham as APAEs 
pessoas de todas as características – pobres, ricas, 
letradas, analfabetas, de diversas religiões e partidos 
políticos, de todas as cores e de diversos comprome-
timentos: mental, físico e sensorial –, num verdadeiro 
exemplo de não-discriminação.

Tal afirmação me fez enxergar melhor o movi-
mento apaeano. Inclusive, pude entender com mais 
clareza o motivo de sua existência e sobrevivência, 
comemorando agora 50 anos com muito vigor. 

Trata-se de grande movimento comunitário, im-
pulsionado pela necessidade de muitos e pela sensi-
bilidade de outros, que se agregam para implantar o 
espírito de luta contra preconceitos e desigualdades 
e defender oportunidades para pessoas que nunca 
imaginavam poder tê-las.

Foi assim que se iniciou o movimento, em 1954, 
no Rio de Janeiro, graças à iniciativa de uma senhora 
do corpo diplomático americano, que trouxe para os 
pais cariocas a idéia que se ventilava em vários paí-
ses: sem mobilização social, principalmente dos pais, 
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dificilmente seria mudada a situação de descaso da 
sociedade e dos governantes em relação ao excep-
cional, termo então utilizado.

O que não se imaginava, entretanto, era que dali 
o movimento iria se alastrar para todos os Estados e 
2 mil Municípios brasileiros, surgindo 8 anos mais tar-
de a necessidade de criação de uma federação que 
congregasse todas as entidades da APAE. Definiu-se, 
portanto, uma identidade, favorecendo estratégias para 
conquistas e enfrentamento de desafios.

APAE tornou-se sigla, inclusive patenteada, de 
direito exclusivo da Federação Nacional das APAEs. 
Ela outorga o direito de uso às suas filiadas, desde que 
sigam um estatuto com eixo comum e valores perma-
nentes de defesa da pessoa com deficiência – termo 
utilizado atualmente, por reivindicação dos próprios 
interessados, os deficientes.

Nessas 5 décadas, muitas concepções foram vivi-
das. É comum ouvirmos experiências de pais, daquela 
época, de que o fato de terem a coragem de sair com 
seus filhos na rua provocava ira e revolta nas pessoas 
– diziam estarem expondo seus filhos ao ridículo. Foi a 
era da segregação. O aceitável naquele momento era 
trancafiá-los, impedir a sua convivência até mesmo 
com familiares. Digo que esses foram os mais corajo-
sos, quebraram o tabu e, a partir daí, proporcionaram 
muitas mudanças.

Em Minas Gerais, meu Estado, Helena Antipoff 
foi grande estimuladora da criação das APAEs. Apesar 
de ter criado as Sociedades Pestalozzi, congregando 
apenas profissionais, também comungava com a idéia 
de que somente um movimento social genuíno de pais 
e amigos teria fôlego e força para influenciar os gover-
nos e a sociedade.

Este é o patrimônio da APAE: cada Município se 
organiza a partir de sua gente, e despontam no mo-
vimento líderes com diversas formações – culturais, 
religiosas, acadêmicas, partidárias –, mas que, com 
a linguagem própria de cada localidade, fazem valer a 
mesma sina dos precursores, ou seja, quebrar tabus. 
Essa miscigenação é a própria vivência do respeito à 
diversidade. Em um movimento que reúne aproxima-
damente 200 mil voluntários, atingindo 300 mil famílias 
diretamente, consegue-se falar a mesma língua, quan-
do a questão é garra para vencer preconceitos.

A APAE criou escolas, centros de reabilitação, 
centros de profissionalização, influenciada por concep-
ções sazonais, e hoje luta pela inclusão social, mudan-
do o paradigma: não é a pessoa com deficiência que 
deve mudar para ser aceita, mas sim a sociedade, que 
deve favorecer a convivência, promovendo mecanis-
mos de apoio às pessoas, a fim de que elas estejam 

presentes em todos os ambientes, compartilhando e 
influenciando ações.

A APAE foi e é pioneira em várias iniciativas. Por 
exemplo, introduziu o teste do pezinho no Brasil, a partir 
da APAE de São Paulo, para a detecção precoce de 
doenças genéticas, numa época em que o sistema de 
saúde público não arcava com seu pagamento, ofere-
cendo o teste a baixo custo para todo o Brasil; lutou 
para que a vacina contra a rubéola fosse incorporada 
no esquema básico de vacinação; coletou grande parte 
das 1 milhão de assinaturas para introduzir na Cons-
tituição de 1988 o direito do Benefício de Prestação 
Continuada aos idosos e pessoas com deficiência; in-
fluenciou os Governos Federal e Estaduais a criarem 
órgãos de apoio à pessoa com deficiência, como a 
CORDE (Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência); influenciou a edição 
de portarias, decretos e leis que beneficiassem a pes-
soa com deficiência, nas áreas de saúde, educação, 
trabalho e outras.

A entidade realiza olimpíadas e festivais de pes-
soas com deficiência há quase 40 anos, quando nem 
se ventilava a existência de comitês paraolímpicos e 
paraolimpíadas; foi laboratório e escola para muitos 
profissionais que hoje trilham caminhos próprios em 
ambientes universitários; é alvo de estudos e teses de 
muitos acadêmicos, que inclusive detectam as nossas 
mazelas e elaboram novos axiomas.

O movimento das APAEs é dinâmico, é ativo, está 
sempre aberto a incorporar idéias, agregando diversos 
segmentos sociais, levando a temática da pessoa com 
deficiência a locais nunca antes imaginados; abre es-
paço para pessoas com deficiência em escolas regu-
lares, postos de trabalho, convivência social; luta para 
que as leis construídas sejam cumpridas; irradia para 
locais que ultrapassam os limites geográficos de onde 
está instalada as idéias de respeito e de igualdade de 
oportunidades. Evoluindo no seu processo de gestão, 
com transparência e responsabilidade, muitas de suas 
filiadas têm sido premiadas como as melhores entida-
des do País. Investe ainda em capacitação de gestores 
e profissionais, em assessoria jurídica. Tem mecanis-
mos modernos de informação, representatividade po-
lítica. E tem hoje o que mais preservamos: o espaço 
dos autodefensores, que são as próprias pessoas com 
deficiência assumindo o papel de protagonistas para 
alcançar seus objetivos.

Concedo um aparte à Deputada Laura Carneiro.
A Sra. Laura Carneiro – Nobre Deputado, on-

tem o Presidente João Paulo Cunha e V.Exa. convi-
daram-nos para esta sessão de homenagem à APAE. 
Hoje, todos nós – autores, apaeanos, a Diretora Tânia 
Athayde, o Senador Flávio Arns –, além de homena-
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gear o 50º aniversário da criação da APAE, entidade 
que começou em nossa terra, temos de homenagear 
V.Exa., pois tem sido o maior defensor dessas teses 
na Casa. V.Exa. fala com a alma, porque participou de 
cada movimento da APAE, se não nos seus 50 anos, 
pelo menos nos últimos 20 anos. Tenho certeza de 
que seu mandato segue o exemplo da APAE, trilhan-
do caminhos de construção, de compromisso com os 
deficientes, com a transformação das mentes do País 
e, principalmente, com a assistência social. Em meu 
nome e no de vários companheiros, homenageio V.Exa. 
pela responsabilidade e pelo respeito que tem pelas 
APAEs de todo o País. Obrigada. (Palmas.)

O SR. EDUARDO BARBOSA – Obrigado, Depu-
tada Laura Carneiro, sempre carinhosa, estimuladora 
e companheira em todas as lutas.

Consciente de suas qualidades e de seus pontos 
fracos, as APAEs fazem história com milhares de mili-
tantes anônimos que, sem se renderem às tentações 
de griffes ou marketing de responsabilidade social, no 
dia-a-dia, promovem, articulam ações para garantir a 
qualidade de vida das pessoas com deficiência e lu-
tam por uma sociedade justa e solidária, sendo essa 
a sua grande missão.

Parabéns, APAE, pelos seus 50 anos de muito 
comprometimento.

Já que o nosso Regimento permite que falem 
apenas Parlamentares, falo também em nome de to-
dos os ex-presidentes da entidade, grandes líderes e 
companheiros.

Muito obrigado. (Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) – Gos-

taria de registrar a presença de Heloísa Azeredo, Pre-
sidenta da APAE de Belo Horizonte e esposa do Se-
nador Eduardo Azeredo (palmas); Paulo Roberto da 
Silva, 2º Vice-Diretor Financeiro da Federação Nacional 
das APAEs (palmas); Derval Freire Evangelista, Presi-
dente da APAE de Salvador (palmas); Marco Aurélio 
Ubiali, 1º Diretor Financeiro da Federação das APAEs 
(palmas); Luciana Roscoe, Professora Organizadora 
de Eventos da APAE do Distrito Federal (palmas); Ma-
ria das Graças Melo de Abreu e Filipe Reis de Abreu, 
mãe e filho, APAE do Distrito Federal (palmas); Sheila 
da Silva Lobo, Diretora-Tesoureira da APAE de Niterói 
(palmas); Rosane Barbosa Faria de Almeida, Presi-
dente da APAE de Niterói (palmas); Waldinéia Olímpia 
Zoraida Santana Ramos, Autodefensora da Federação 
Nacional das APAEs (palmas); Tânia Athayde Sampaio, 
Presidenta da Federação das APAEs do Rio de Janeiro 
(palmas); Diva da Silva Marinho, Presidenta da APAE 
do Distrito Federal (palmas); Marlene Franco Bonadi-
man, Presidenta da Federação das APAEs do Estado 
de Mato Grosso. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) – Con-
vido o Deputado Eduardo Barbosa para assumir a 
presidência.

O Sr. Luiz Carlos Hauly, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Bar-
bosa, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Barbosa) – Com a 
palavra a Deputada Almerinda de Carvalho, co-autora 
do requerimento de realização desta sessão solene.

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB 
– RJ. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Eduardo Barbosa, nobre Deputado Luiz Carlos 
Hauly, também autor deste requerimento, Sr. Senador 
Flávio Arns, Srs. Autodefensores da APAE Rodrigo Ma-
rinho de Noronha e Waldinéia Ramos, Sr. Presidente da 
Federação das APAEs, Dr. Luiz Alberto Silva, Sras. e 
Srs. Deputados, demais Presidentes das APAEs, mem-
bros das Delegacias e das Federações Estaduais das 
APAEs, alunos, voluntários, minhas senhoras e meus 
senhores, não falarei novamente da história da APAE, 
que começou no Rio de Janeiro. Faço uma saudação 
especial à Presidenta da Federação das APAEs da-
quele Estado, Sra. Tânia Athayde Sampaio, e também 
à Presidenta da APAE de Niterói, que não pôde estar 
presente em função de outros compromissos.

Quero destacar a APAE de São João de Meriti, 
Município de onde vim, no Estado do Rio de Janeiro, na 
pessoa da atual Conselheira da Federação das APAEs 
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Sra. Inês 
dos Santos da Silva. Em total sintonia com a filosofia 
do movimento, faço minhas suas palavras, assim ma-
nifestadas no Jubileu de Ouro das APAEs:

“APAE – 50 Anos, uma trajetória de con-
quistas pela valorização da vida. 

Mais do que um momento de comemora-
ção, é um momento de reflexão pelos 50 anos 
de luta em prol dos direitos dos portadores de 
deficiência. É importante lembrar os avanços 
conquistados até aqui. O que fizemos, o que 
conquistamos e o que ainda há para ser fei-
to. O movimento apaeano começou com um 
grupo de pais e amigos de portadores de defi-
ciência, com muito amor a oferecer-lhes, bus-
cando meios para suprir as necessidades de 
seus filhos, acreditando que um atendimento 
especializado estaria assegurando a qualidade 
de vida. Muitas pessoas colaboraram com o 
movimento pais e amigos, dando os primeiros 
passos, no Estado da Guanabara, hoje Rio de 
Janeiro, numa longa jornada que ainda hoje 
não está concluída. Tinham amor e apren-
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deram que era necessário enfatizar sempre 
‘amor e competência’. Competência no aten-
dimento educacional e profissional, competên-
cia para oferecer a cultura, o esporte, o lazer, 
direitos assegurados a todos os cidadãos do 
nosso País. Nosso movimento cresceu. Hoje 
as APAEs estão presentes em mais de 2 mil 
Municípios brasileiros.

Os dias sempre foram de lutas, algumas 
com sucesso, outras não, mas nunca perde-
mos o propósito de continuar lutando por uma 
sociedade progressivamente melhor e mais 
justa, em que os portadores de deficiência es-
tejam integrados, sejam respeitados e possam 
emprestar sua contribuição de cidadão para 
todas essas conquistas.

Hoje o movimento apaeano é o maior en-
tre as ONGs deste País, sendo uma referência 
como entidade do terceiro setor. É tempo de 
informação, de agilidade e de modernização. 
É tempo de consolidar as ações desencade-
adas. É tempo de buscar os mecanismos que 
nos tornam cada vez melhores em nossas ta-
refas e que nos permitam otimizar resultados 
e contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida do portador de deficiência. É tempo de 
exigir o cumprimento das leis, para garantir as 
condições indispensáveis para que o portador 
de deficiências seja um cidadão integrado à 
sua comunidade, que tenha acesso à educa-
ção, saúde, lazer, esporte, cultura, trabalho, 
enfim, que seja um cidadão feliz, pois para 
isso Deus nos criou. E que tudo isso se faça 
com o espírito sempre de respeito, coopera-
ção, reconhecendo em todos os amigos, pais 
e profissionais do movimento apaeano os seus 
talentos, para romper com a inércia de uma 
sociedade que insiste em tratar as diferenças 
como exceções, esquecendo-se de que são 
elas a marca maior do homem”.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Josias 
Quintal.

O Sr. Josias Quintal – Sr. Presidente, represen-
tantes da APAE no Brasil, companheira Almerinda de 
Carvalho, nesta data em que comemoramos os 50 anos 
da APAE, queremos sair do anonimato e manifestar 
aos senhores e ao Brasil o nosso reconhecimento em 
relação a essa instituição exemplar. Se há alguma or-
ganização que mostra competência e eficiência é exa-
tamente a APAE, movimento de que os senhores fazem 
parte e que foi construído ao longo do tempo. Quero 
me solidarizar também com a bancada do Estado do 
Rio de Janeiro, que tem atuação destacada na defesa 

dos interesses e pleitos dos apaeanos. Refiro-me às 
Deputadas Almerinda de Carvalho, Laura Carneiro e 
outros. Deixo aqui registrado meu reconhecimento e 
minha disposição de luta em prol da causa que os se-
nhores abraçaram. Também quero tornar público o tes-
temunho do trabalho da Sra. Tânia Athayde Sampaio, 
Presidenta da Federação das APAEs do Estado do Rio 
de Janeiro, e de todas as entidades que lá se destacam 
no trato dessa questão. Manifesto meu reconhecimento 
e reitero minha disposição de atuar com todos, através 
de ações práticas e legislativas, para que os direitos 
pleiteados sejam plenamente atendidos. Deixo aqui 
o meu abraço. Quero também mandar mensagem a 
alguém que está na APAE, que dela muito depende. 
Refiro-me, carinhosamente, ao meu amigo Juninho, 
que um dia me sensibilizou até as lágrimas num pa-
lanque da minha cidade, Santo Antônio de Pádua. A 
você, Juninho, o meu grande abraço. Rendo-lhe todas 
as homenagens neste dia em que comemoramos 50 
anos da fundação da APAE. (Palmas.)

A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO – Muito 
obrigada, nobre colega, pelo aparte. 

Após essas considerações, senhoras e senho-
res, resta-me apenas parabenizar todos que, de forma 
direta ou indireta, integram o movimento apaeano e 
contribuem para sua existência, pois somente a de-
dicação e o ânimo de servir podem garantir ação tão 
meritória e duradoura. Sirvo-me de uma das máximas 
do movimento: “Sozinhos, somos fracos; juntos, sere-
mos fortes na causa que abraçamos”.

Também faço apelo aos Parlamentares para que, 
mais do que palavras, destinemos também emendas 
individuais para as APAEs dos nossos Estados, porque 
elas dependem muito de recursos. (Palmas.) Também 
solicito ao Governo Federal que melhor provenha es-
sas instituições, por sua importância e seriedade no 
trato daqueles que buscam ajuda.

Costumo perguntar, quando tratamos desse as-
sunto na Casa, se os deficientes são estes que aqui 
estão ou se somos nós, insensíveis para perceber a 
importância desse movimento. 

Parabéns! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Barbosa) – Pas-

so a palavra à nobre Deputada Sandra Rosado, pelo 
PMDB.

A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB – RN. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Deputado Edu-
ardo Barbosa; nobres autores do requerimento de rea-
lização desta sessão solene; Senador Flávio Arns; Dr. 
Luiz Alberto Silva; Dra. Waldinéia Ramos; Dr. Rodrigo 
Marinho de Noronha; Sras. e Srs. Deputados; volun-
tários da APAE; senhoras e senhores presentes; alu-
nos da APAE; Sra. Heloísa Azeredo, que tive a grata 
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satisfação de conhecer recentemente, que com muita 
paixão executa seu trabalho no Estado de Minas Ge-
rais e em cuja pessoa homenageio todas as mulheres 
que participam desse grande trabalho no País, meus 
cumprimentos. (Palmas.)

A exemplo dos nobres colegas que me antece-
deram, relembro um pouco a história da APAE, criada 
no País por intermédio de uma família norte-america-
na que tinha uma criança portadora do Síndrome de 
Down. A mãe, Beatrice Bemis, já militante da causa 
em seu país de origem, não vendo meios para edu-
car a sua filha, uniu-se a outros pais e amigos de ex-
cepcionais. Em 11 de dezembro de 1954, começou 
no Rio de Janeiro forte movimento para a criação da 
APAE brasileira.

Na minha cidade, Mossoró, no Rio Grande do 
Norte, uma mãe, D. Gladys Ramalho, juntou-se a outras 
pessoas, como o Padre Alfredo Simonetti e a Profa. 
Natália Bezerra, para criar, há mais de 20 anos, uma 
sede da APAE.

Daquela primeira unidade às mais de duas mil 
associações hoje espalhadas pelo País, foi preciso 
muita luta e a convicção de que é dever de todos pro-
mover a educação e a integração social das pesso-
as portadoras de necessidades especiais e de que, 
além disso, é preciso atuar no campo da prevenção 
das deficiências. 

Nesse sentido, a APAE vem atuado por meio 
de: ações de prevenção, como exames neonatais e 
precoces; educação e capacitação profissional dos 
portadores de necessidades especiais; estímulo ao 
estudo e à pesquisa relacionados ao tema; formação 
de professores; cooperação com instituições públicas 
e privadas empenhadas na educação de excepcionais; 
estímulo ao trabalho artesanal, por meio de exposições 
e cooperativas, enfim, toda e qualquer ação que vise à 
inclusão dos portadores de necessidades especiais.

Não obstante tudo o que já realizou, é meta da 
instituição ter uma unidade em cada Município brasi-
leiro, o que significa cerca de 5 mil unidades, mais do 
dobro das que existem hoje. É preciso entender de vez 
que a questão é emergencial para formar uma grande 
corrente de parceria pelo País no sentido de concre-
tizar esse ideal.

Felizmente, nobres colegas, senhoras e senho-
res, hoje, a palavra de ordem é inclusão. Sobretudo 
depois da Conferência de Salamanca, na Espanha, 
em 1994, não se tem falado em outra coisa. Nós mes-
mos, nesta Casa, temos trabalhado com afinco para 
aperfeiçoar nossa legislação, uma das mais moder-
nas do mundo. 

Mas não basta. É urgente garantir aos portado-
res de necessidades especiais condições mínimas de 

dignidade, respeito, liberdade, educação, saúde, lazer, 
assistência social, trabalho e amparo. Assim, o que é 
garantia de direito passa a ser direito de fato. 

A dívida é histórica, e o resgate é emergencial. 
A longa história de discriminação e exclusão foi moti-
vada por razões de ordem cultural, religiosa, política, 
histórica, geográfica, econômica e social. Uma histó-
ria vergonhosa, que, em pleno século XXI, ainda não 
foi mudada.

Peço licença para lembrar que, desde o homem 
de Neanderthal até o fim da Idade Média, nas diferen-
tes culturas, o tratamento aos portadores de algum 
tipo de deficiência era o pior possível, impregnado de 
preconceitos e, sobretudo, de falta de conhecimento. 
Acreditava-se, de modo geral, que a deficiência era 
castigo divino e, assim sendo, esses indivíduos eram 
encarcerados ou abandonados. Vale dizer, Sr. Presi-
dente, que o estigma maior sempre recaiu sobre os 
portadores de deficiência mental. 

Até o final do século XVIII, muito pouco foi alte-
rado nesse vergonhoso quadro. Em 1798, deu-se a 
gênese da educação especial e, por conseguinte, da 
inclusão. Naquela época, o médico francês Jean-Marc 
Gaspard Itard encontrou, num bosque da França, em 
estado selvagem, um menino que não possuía nenhum 
tipo de linguagem, não apresentava nenhum tipo de 
comportamento social e tampouco sentia necessida-
des básicas, como proteção contra o frio. 

Dentro dos parcos recursos médicos daquele tem-
po, o menino foi diagnosticado como “idiota essencial”, 
termo que podemos achar muito forte. O médico Itard 
não concordou com o diagnóstico e deu início a longo 
e lento processo de estimulação dos canais sensoriais 
daquela criança. Em anos de trabalho, houve progres-
sos sensíveis: a criança, a quem o médico chamou Vic-
tor, aprendeu a falar, leu e escreveu algumas palavras 
e, mais importante, passou a manifestar sentimentos 
e emoções, ou seja, transformou-se em um ser social. 
Em outras palavras, foi incluído.

Essa primeira experiência de educação especial 
deu origem a outras extremamente significativas, mas 
que, lamentavelmente, permaneceram isoladas até o 
início do século XX, quando finalmente a questão co-
meçou a ser encarada com maior seriedade.

Fiz questão de falar disso, nobres colegas, para 
lembrar o quanto estamos atrasados na inclusão dos 
nossos mais de 15 milhões de portadores de necessi-
dades especiais. São mais de 2 séculos de atraso com 
relação à experiência do médico francês.

Vejam, pois, a relevância do trabalho da APAE, 
que representa a vanguarda do processo de inclusão 
no País, em um embate que, não há dúvida, exige co-
ragem de gigante. 
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Coragem que ela tem demonstrado a cada dia, 
em cada ação que realiza, quer seja de educação, 
quer seja de prevenção. Sem dúvida, a contribuição 
dos pais e amigos de excepcionais associados por 
este País afora é substancial para que, além de pos-
suir uma das legislações mais modernas do mundo no 
que respeita aos portadores de deficiência, tenhamos 
a execução plena dessas leis.

Quero terminar minhas palavras desejando a to-
dos os senhores e senhoras, meninos e meninas da 
APAE, um Feliz Natal, de muita paz, um ano novo de 
esperança, compromisso e construção de um mundo 
melhor.

Parabéns a todos e muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Barbosa) – Com 

a palavra o Deputado Ivo José, que falará pelo Partido 
dos Trabalhadores. (Palmas.)

O SR. IVO JOSÉ (PT – MG. Sem revisão do ora-
dor.) – Cumprimento o Presidente, Deputado Eduardo 
Barbosa, grande líder, em quem sempre nos espe-
lhamos quando o assunto se refere às APAEs; o Dr. 
Luiz Alberto Silva, Presidente da Federação Nacional 
das APAEs; o Senador Flávio Arns; a Sra. Waldinéia 
Ramos, Autodefensora da APAE; o Sr. Rodrigo Mari-
nho de Noronha, Autodefensor da APAE; e os co-au-
tores do requerimento para realização desta sessão 
solene, Deputados Luiz Carlos Hauly e Almerinda de 
Carvalho. 

Gostaria de saudar todas as APAEs do Brasil. 
Cumprimento especialmente a Sra. Heloisa Azeredo, 
Presidenta da APAE de Belo Horizonte, e as APAEs 
da Região Metropolitana do Vale do Aço, aqui repre-
sentadas pela Banda Brasil Excepcional, criada e 
coordenada pelo nosso amigo, professor de música, 
Altair Timóteo, mais conhecido como Tail. Trata-se de 
trabalho muito significativo para as APAEs, que será 
apresentado hoje no hall da Taquigrafia.

O Prof. Tail disse-nos que, através da música, 
esses jovens resgatam a auto-estima e melhoram o 
relacionamento entre si e com suas famílias. Além dos 
instrumentos convencionais, os músicos da APAE tam-
bém confeccionam instrumentos alternativos, utilizando 
tambores, latas, bambus e outros materiais.

Ao longo desses 10 anos de existência da Banda 
Brasil Excepcional, os alunos da APAE de Timóteo e 
de Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, participaram de 
festivais regionais, estaduais e nacional.

Sras. e Srs. Deputados, n último dia 11, a asso-
ciação de pais mais conhecida do Brasil, a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, completou 
50 anos de existência. Meio século, Sr. Presidente, de 
uma instituição que se tornou símbolo da solidarieda-

de, da amizade, da compreensão, da inclusão social 
e do amor. Uma referência internacional!

Há 280 mil pessoas diferentes e especiais aten-
didas pela APAE em todo o Brasil. Elas certamente 
agradecem a todos aqueles amigos, pais e dirigentes 
da instituição que, no decorrer desses 50 anos, con-
solidaram a APAE como uma das entidades mais res-
peitadas do Brasil.

Atualmente, existem mais de 2 mil APAEs espa-
lhadas pela imensidão deste nosso País, de norte a 
sul, de leste a oeste, nas grandes e pequenas cidades, 
atendendo às mais variadas formas de deficiência física 
e mental. Parece muito, Sr. Presidente, mas para o Sr. 
Arlindo Varela, Presidente da primeira APAE do Brasil, 
ainda é pouco. Disse ele: “O Brasil tem mais de 5 mil 
Municípios, e a APAE ainda não chegou à metade deles. 
É preciso uma APAE em cada Município brasileiro”.

Concedo um aparte à Deputada Luci Choinacki.
A Sra. Luci Choinacki – Obrigada, Deputado Ivo 

José. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, convida-
dos, parabenizo as lideranças da APAE pelo trabalho 
digno e humano e também os portadores de deficiência 
presentes na Casa. Eles mostram que dignidade está 
no coração de cada um. Não é por uma deficiência 
que a pessoa é considerada incapaz. A incapacidade 
é muitas vezes da sociedade, porque a deficiência é 
reflexo daquilo que não conseguimos perceber. Muitas 
dessas deficiências poderiam ser evitadas ainda na 
maternidade, dentro do hospital, como ocorreu com 
meu filho. Os trabalhos que as APAEs desenvolvem 
são muito importantes. O Estado brasileiro não teve 
coragem de assumir a responsabilidade pela criação 
e manutenção das escolas especiais, mas as APAEs 
tiveram. Está na hora de o Estado dar mais atenção 
a elas, disponibilizando mais recursos, melhorando a 
sua estrutura, dando mais apoio e assumindo o seu 
papel de responsável pela inclusão dos portadores de 
deficiência, que representam quase 15% da população 
brasileira. Faço parte da Comissão que discute o Es-
tatuto do Portador de Deficiência e percebo que uma 
questão importante não é tratada com maior profun-
didade: a humanização do Estado, das cidades, para 
receberem essas pessoas. Há também o problema 
da falta de preparo daqueles que cuidam dos porta-
dores de deficiência. Há deficiências múltiplas, muito 
graves, e as pessoas não sabem como trabalhar ou 
como lidar com a situação – acompanhamento psico-
lógico, acompanhamento técnico. Defendemos a tese 
de que o Estatuto também precisa tratar da questão 
das pessoas que cuidam dos deficientes, para que se-
jam preparadas e saibam como lidar com as diferentes 
deficiências. Outra questão muito neglicenciada é a so-
brejornada de quem cuida dessas pessoas especiais 
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em casa. Muitas vezes, a criança, o adolescente, o jo-
vem, o adulto portador de deficiência fica meio turno 
na APAE ou numa escola especial – elas são poucas 
–, e o restante do tempo em casa. Em mais de 90% 
dos casos, quem cuida do deficiente são as mulheres. 
Não reconhecem que é um trabalho importante, que o 
Estado não faz, mesmo diante da constatação de que, 
muitas vezes, a deficiência é resultado de falta de pre-
venção. Estou apresentando emenda à Constituição 
brasileira para que também o Estado reconheça esse 
trabalho e pague determinada importância às pessoas 
que cuidam de portadores de deficiência dentro do seu 
espaço doméstico. O Estado ainda não tem espaços 
públicos que garantam atendimento completo a essas 
pessoas. Muitas até podem trabalhar, ter uma atividade, 
ser independentes; outras necessitam de cuidados a 
vida inteira. Precisamos, portanto, valorizar o trabalho 
que está sendo feito. Mais do que isso, precisamos re-
conhecer uma dívida social e humanitária que temos 
com mais de 14% da população. Não fossem as APAEs, 
essas pessoas estariam esquecidas e abandonadas 
em casa. Ando por este País afora e vejo portadores 
de deficiências que não conseguiram chegar às APAEs. 
Estão no maior abandono, desumanizados. Precisamos 
assumir esse processo de humanização. Parabenizo 
os autores do requerimento de realização desta ses-
são solene. Associo-me a eles, porque também luto 
pelo respeito ao portador de necessidades especiais 
e pela construção de uma relação humanitária. Cada 
um de nós deve colocar-se no lugar do pai ou da mãe 
de um portador de deficiência, para ser mais humano 
e mais compreensivo. (Palmas.)

O SR. IVO JOSÉ – Agradeço à Deputada Luci 
Choinacki o aparte.

Ouço com prazer a Sra. Deputada Selma Schons, 
do PT do Paraná.

A Sra. Selma Schons – Deputado José Ivo, sou 
conhecedora da luta de V.Exa. nessa questão. Cum-
primento O SR. PRESIDENTE da Mesa, que também 
é da área da assistência, e seus demais integrantes. 
Destaco a presença do Senador Arns, cujo trabalho 
é reconhecido nacionalmente. Que bom ter V.Exa. 
conosco! Tivemos muitas conquistas nos 50 anos da 
APAE. Há 30 anos sou assistente social. Imaginem 
as APAEs há 30 anos. Chamava a atenção a falta de 
percepção da sociedade quanto à riqueza de apren-
dizado que se pode ter com os pais de portadores de 
necessidades especiais. Hoje, a sociedade civil está 
organizada em verdadeira corrente de solidariedade, 
demonstrando sensibilidade com o portador de defi-
ciência. Reconhece a riqueza de conhecimentos que 
ele pode trazer à sociedade. Podemos celebrar tais 
conquistas, embora ainda tenhamos muito a construir. 

Luto para que haja trabalhos cada vez mais especia-
lizados nessa área, para que haja equipes treinadas 
e as famílias recebam o apoio de que necessitam. Fui 
criada no interior. Quando criança, conheci um por-
tador de deficiência. Ele vivia acorrentado, e parecia 
que a sociedade havia se acostumado com aquilo. 
Mas o fato sempre me chocou. Não é por acaso que 
escolhemos determinada profissão. Muitas vezes, a 
escolha tem a ver com nossa história. Vivi essa expe-
riência não na minha família, mas na minha cidade, e 
isso me chocava. A sociedade não pode ver o portador 
de deficiência como um coitadinho. Pena é o pior dos 
sentimentos que se pode ter pelos deficientes. Deve-
mos observar sua profunda sensibilidade, que pode 
enriquecer a sociedade, às vezes desprovida de sen-
timentos mais profundos. Precisamos aprender com 
todos os que trabalham nas APAEs, verdadeira rede 
de solidariedade, que só construirá a paz entre nós. 
Muito obrigada. (Palmas.)

O SR. IVO JOSÉ – Obrigado, Deputada Selma 
Schons.

Sr. Presidente, movido pela emoção, apelo aos 
Poderes Legislativo e Executivo e à sociedade para 
que juntos encontremos novas formas de ajudar na 
criação e na manutenção das APAEs, pois sabemos 
das dificuldades por que passa a entidade, principal-
mente financeiras. 

É fundamental que a sensibilidade prevaleça em 
nossos corações e tenhamos coragem de encampar o 
desafio de instalar uma APAE em cada cidade do País. 
Essa tarefa não pode esperar mais 50 anos. O tempo 
urge. Arregacemos as mangas e trabalhemos para 
atingir o objetivo tão nobre de ver APAEs espalhadas 
por todos os cantos deste nosso Brasil, estruturadas e 
cheias de pessoas especiais integradas e felizes.

Parabéns a todos os responsáveis pelos 50 anos 
da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
– APAE. Contem comigo como um dos milhares de 
amigos da APAE!

Um grande abraço a todos. Muito obrigado. (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Barbosa) – Conce-
do a palavra ao Deputado Leonardo Mattos, pelo PV.

O SR. LEONARDO MATTOS (PV-MG. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sr. Senador Flávio 
Arns, componentes da Mesa, Sr. Luiz Alberto Silva, 
Presidente da Federação Nacional das APAEs: meus 
cumprimentos a todos, em especial aos que nos brin-
dam com sua ilustre presença, o que muito nos digni-
fica e nos motiva a desenvolver trabalhos que visem à 
inclusão absoluta dos portadores de deficiência.

Senhoras e senhores, o termo “deficiência” vem 
sendo usado, muitas vezes, de maneira aleatória, na 
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tentativa de encobrir uma série de lacunas que existem 
no atendimento aos deficientes. Metodologias e teses 
são adotadas sem maior discussão, principalmente com 
os interessados diretamente no assunto: os profissio-
nais da área, os pais de portadores de deficiências e 
sobretudo os deficientes. Nós, que somos portadores 
de outros tipos de deficiência, precisamos discutir em 
profundidade essa questão.

Sr. Senador Flávio Arns, Sr. Deputado Eduardo 
Barbosa, a homenagem que ora fazemos à APAE, 
neste seu cinqüentenário, ocorre em momento extre-
mamente oportuno, como bem salientou a Deputada 
Luci Choinacki. Estamos elaborando nesta Casa o Es-
tatuto do Deficiente. Parece-me que o tema também 
está sendo discutido no Senado Federal. Em algum 
momento vamos promover a convergência das deci-
sões de ambas as Casas e colocar o Estatuto à dis-
posição da população brasileira. Mas é indispensável 
que ele garanta a universalização do atendimento às 
pessoas com deficiência.

Queremos acreditar que o trabalho da APAE no 
Brasil será o grande causador de novas conquistas para 
a nossa sociedade. Precisamos avançar no tratamento 
dessa questão. É indispensável que o façamos para 
que não haja desmantelamento daquilo que os brasi-
leiros construíram ao longo de vários anos, em favor 
de uma tese que ainda precisa de maior consistência 
e amadurecimento.

Sr. Presidente, Deputado Eduardo Barbosa, a 
APAE é nossa grande ferramenta. Ela é a esperança 
de pais, mães e familiares de deficientes, e de nós pró-
prios, em termos de atendimento. É importante que a 
sociedade se engaje num movimento em prol de uma 
metodologia de trabalho que acompanhe os deficientes 
do seu nascimento até a sua formação absoluta, não 
importa qual seja. É indispensável essa formação. É pre-
ciso dar a essas pessoas oportunidades, assim como 
a outras crianças e a todos os cidadãos brasileiros. A 
sociedade se prepara, mas não vemos preocupação 
no que se refere aos portadores de deficiência.

A APAE levanta essa bandeira importantíssima, 
que gostaríamos de ver defendida em outros segmen-
tos, com clareza e firmeza, como fazem os apaeanos, 
por organizações que atuam nessa área.

Parabéns! Os senhores merecem o momento 
que estão vivendo.

Muito obrigado, Deputado Eduardo Barbosa. (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Barbosa) – Agra-
decemos ao Deputado Leonardo Mattos, Presidente da 
Comissão Especial que analisa o Estatuto da Pessoa 
Portadora de Deficiência. Com a chegada desse es-
tatuto à Câmara dos Deputados, sofremos um grande 

impacto, e a Casa está repensando seu próprio espa-
ço. A presença de S.Exa. aqui tem grande significado 
para o Parlamento brasileiro.

Comungamos com o Deputado Leonardo Mat-
tos, principalmente numa época de mudanças de vá-
rios paradigmas. Apenas por intermédio das organi-
zações existentes conseguimos difundir novas idéias 
e concepções. Inclusive, Deputado Leonardo Mattos, 
na minha concepção – ainda não concluí o trabalho, 
mas estamos fazendo um cruzamento de dados e es-
tudando o assunto –, pelo menos em Minas Gerais, 
onde existe uma APAE, a inclusão é muito mais real, 
pois as escolas e o mundo do trabalho também são 
provocados a abrir os verdadeiros espaços para a in-
clusão das pessoas com deficiência. 

Muitas vezes, dizem que é um antagonismo, que a 
APAE é contra a inclusão. Essa é a maior inverdade e, 
mais do que inverdade, é até uma agressão ao nosso 
movimento, que por 50 anos lutou pela aceitação plena 
das pessoas em convivência na sociedade. Inclusive 
queremos chamar a atenção para isso. Não podemos 
desprezar a mobilização real já existente, construída 
espontaneamente pela sociedade. O Estado ou qual-
quer pessoa que queira dar as costas a um segmento 
organizado como o nosso, dificilmente conseguirá os 
avanços que deseja. Com certeza, as APAEs brasileiras 
estarão sempre na vanguarda das grandes mudanças 
e das grandes provocações da sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Barbosa) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Eduardo Sciarra, do PFL 
do Paraná.

O SR. EDUARDO SCIARRA (PFL – PR. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente; caríssimo Depu-
tado Eduardo Barbosa; demais componentes da Mesa; 
Senador Flávio Arns, ex-Presidente da Federação Na-
cional das APAEs, que tão bem representa o Estado 
do Paraná no Senado; Sra. Waldinéia Ramos e Sr. Ro-
drigo Marinho de Noronha, Autodefensores da Fede-
ração Nacional das APAEs; autores do requerimento 
de convocação desta sessão solene, Deputado Luiz 
Carlos Hauly; Deputado Eduardo Barbosa; Deputada 
Almerinda Carvalho, cumprimento a todos e, em nome 
do PFL, devo dizer que é uma honra muito grande par-
ticipar desta sessão solene e me pronunciar sobre as 
APAEs, que têm desenvolvido meritório trabalho e dado 
grande contribuição ao País em área tão sensível. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no exer-
cício do mandato parlamentar somos sempre os re-
presentantes do povo, mas há momentos em que 
essa condição parece ainda mais verdadeira e legí-
tima. Nesta sessão solene, por exemplo, estou certo 
de que efetivamente falamos por todos os brasileiros, 
pois não há quem não reconheça o trabalho meritório 



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 16 55201 

desenvolvido pelas Associações de Pais e Amigos de 
Excepcionais, as APAEs, que homenageamos pelo 
transcurso de seu cinqüentenário.

Como se sabe, a primeira APAE, nascida do em-
penho de uma cidadã norte-americana recém-chegada 
ao Rio de Janeiro, abriu caminho para uma estrutura 
que atinge hoje grande parte do País. São 2 mil entida-
des mantenedoras de escolas especiais que propiciam 
atendimento educacional a mais de 230 mil pessoas 
com deficiência mental.

Embora essa seja uma bela e emocionante his-
tória, e muito já se falou dela, vou utilizar a maior par-
te do meu pronunciamento para tratar do presente e 
do futuro.

Na área em que atua, o movimento das APAEs 
tornou-se o maior do mundo entre os de caráter filan-
trópico, mas ainda há muito o que fazer. Uma de suas 
metas é a expansão das atividades a todos os Municí-
pios do Brasil, mais do que duplicando o alcance atual, 
pois há 3.500 cidades sem escolas especializadas no 
atendimento a alunos com deficiência mental.

Isso exige, contudo, apoio da sociedade, incenti-
vo do Poder Público e recursos financeiros. Temos de 
admitir que aí acontece uma lamentável contradição. 
Apesar de reconhecidas por seu caráter meritório, elo-
giadas por todos e consideradas exemplo de associa-
ção comunitária em prol de causa louvável, as APAEs 
nem sempre contam, na prática, com o amparo que 
merecem. Isso se torna ainda mais grave se conside-
rarmos que 2,65 milhões de pessoas com deficiência 
mental no País vivem abaixo da linha da pobreza.

Em carta aberta entregue recentemente aos 
Parlamentares e à Assessoria da Presidência da Re-
pública, durante a chamada Caminhada ao Congres-
so, a Federação Nacional das APAEs aponta diversos 
aspectos em que poderia receber respaldo mais ex-
plícito e efetivo.

Liderada por seu Presidente, Luiz Alberto Silva, 
que saúdo neste momento, a Federação reivindica, en-
tre outras coisas, financiamento para reforma, amplia-
ção e construção de escolas especiais. Tal providência 
permitiria atingir mais rapidamente o objetivo de esten-
der essas escolas a todos os Municípios brasileiros.

Pede também a Federação maior agilidade na 
concessão de Certificado Beneficente de Assistência 
Social, atualização dos valores do Programa de Ação 
Continuada, revisão e equiparação dos direitos dos 
alunos com deficiência mental aos ditos “normais” nos 
recursos do FUNDEF ou do projetado FUNDEB.

O que desejam as Associações, em resumo, é um 
pouco mais de atenção à sua nobre atividade por parte 
do Poder Público e, principalmente, que os direitos dos 
portadores de deficiência sejam respeitados.

Não é muito para instituições que fazem tanto, 
mas só será alcançado, de fato, se a sociedade se 
mobilizar nesse sentido, demonstrando concretamente 
seu apreço às APAEs.

Concedo, com muita honra, aparte ao nobre 
Deputado Assis Miguel do Couto, que representa o 
sudoeste do Paraná.

O Sr. Assis Miguel do Couto – Nobre Depu-
tado, associo-me ao seu brilhante pronunciamento. 
Cumprimento o Senador Flávio Arns, ex-Presidente 
da Federação Nacional das APAEs; o Sr. Luiz Alberto 
Silva, Presidente da Federação Nacional das APAEs; 
o Deputado Eduardo Barbosa e os representantes dos 
alunos, talvez os maiores protagonistas desse projeto. 
É uma alegria ver este plenário lotado com pessoas de 
tão boa vontade. Como o Senador Flávio Arns sabe, 
também tenho uma pequena, a Ana Maria, que desde 
os 29 dias de vida recebe cuidados da APAE. Se não 
fosse a APAE, com certeza ela não teria o desenvol-
vimento que tem hoje.

Com certeza, todos os presentes e os que estão 
nos assistindo têm de se comprometer, cada vez mais, 
com esse movimento. Mesmo antes de termos a Ana 
Maria, tínhamos em nossa cidade, Planalto, no Estado 
do Paraná, uma vida bastante vinculada ao movimento 
apaeano. Depois da vinda desse presente de Deus, 
que é Ana Maria, portadora da síndrome de Down, 
nos vinculamos mais ainda com o movimento apaea-
no. Parabéns, APAEs de todo o Brasil, pelos 50 anos! 
(Palmas.) Parabéns, Eduardo Sciarra, pelo pronuncia-
mento e muito obrigado pelo aparte. (Palmas.) 

O SR. EDUARDO SCIARRA – Eu é que agrade-
ço. O Deputado Assis do Couto tem-se dedicado, neste 
Congresso, a muitas causas sociais. É importante ter-
mos um grande número de Parlamentares engajados 
nessas causas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não vejo 
melhor forma de homenagear trabalho tão significativo 
do que propugnar para que ele receba o tratamento a 
que, sem dúvida, faz jus.

Ao encerrar, desejo ressaltar, na qualidade de 
representante do povo paranaense, a atuação forte e 
destacada da APAE do Paraná, que atua em 300 dos 
399 Municípios paranaenses, divididos em 27 dele-
gacias, atendendo a cerca 25 mil e 500 educandos, 
com cerca de 5 mil professores, que se dedicam a 
essa nobre causa.

O Senador Flávio Arns é um dos grandes res-
ponsáveis pelo trabalho que a APAE desenvolve no 
Estado do Paraná.

Como representante da cidade de Cascavel, 
no oeste do Paraná, tenho participado ativamente do 
movimento naquele Município e, nesta Casa, atuo por 
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meio de emendas de bancada e individuais, e tenho 
atendido não só a Cascavel, mas a outros Municí-
pios, por entender a importância que têm as APAEs 
em nosso País.

A ação da APAE do Paraná desenvolve-se em 
duas vertentes principais – o ensino fundamental e o 
ensino profissionalizante –, com profunda repercussão 
sobre a sociedade em geral. Ademais, as APAEs do 
Paraná voltam sua atenção também à prevenção da 
excepcionalidade perante as famílias que já têm um 
filho excepcional.

A APAE do Paraná, por sua tradição e pela qua-
lidade do trabalho desenvolvido, tornou-se uma refe-
rência, tendo obtido a aprovação e o grande respeito 
da sociedade paranaense.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Barbosa) – Agra-

deço ao Presidente da Câmara dos Deputados, Depu-
tado João Paulo Cunha, que de pronto aprovou o reque-
rimento para a realização desta sessão solene. S.Exa. 
justificou sua ausência em virtude de outro evento do 
qual participa fora da Câmara dos Deputados.

Convido todos os presentes a assistirem, às 
12h30min, à apresentação da banda Brasil Excep-
cional, da APAE de Ipatinga e Timóteo, Minas Gerais, 
que acontecerá no hall da Taquigrafia, local de grande 
circulação na Casa. Gostaríamos que todos prestigias-
sem essa belíssima apresentação, que, com certeza, 
vai emocionar.

Amanhã, também às 12h30min, haverá no mesmo 
local a apresentação da Banda da APAE do Distrito-
Federal. Concomitantemente com uma exposição de 
trabalhos, haverá a comemoração do aniversário de 50 
anos da APAE na Câmara dos Deputados. (Palmas.)

Neste momento, faço uma saudação a ex-Pre-
sidentes da Federação Nacional das APAEs que não 
puderam estar presentes, mas, com certeza, estão 
nos assistindo pela TV Câmara: o Coronel Borba, do 
Rio de Janeiro; o nosso grande amigo Sr. Justino Al-
ves Pereira, do Paraná, e o Sr. Antonio Clemente, de 
São Paulo, outro grande líder do movimento apaeano. 
A todos mandamos um grande abraço.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Barbosa) – Pas-
samos a Presidência à Deputada Almerinda de Car-
valho. (Palmas.)

O Sr. Eduardo Barbosa, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pela Sra. Almerinda 
de Carvalho, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Almerinda de Carvalho) 
– Com a palavra o Deputado Lobbe Neto, que falará 
pelo PSDB.

O SR. LOBBE NETO (PSDB-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, 
saúdo V.Exa., Deputada Almerinda de Carvalho, assim 
como os outros propositores da realização desta sessão 
solene, meus companheiros de bancada Deputados 
Eduardo Barbosa e Luiz Carlos Hauly.

O Deputado Eduardo Barbosa faz um grande 
trabalho em favor dos movimentos sociais do nosso 
País, exercendo com perfeição seu mandato ao aju-
dar os menos favorecidos e aqueles que se sentem 
discriminados.

Esta sessão solene destina-se à comemoração 
dos 50 anos de criação da APAE, importante entidade 
que todos reconhecemos em função de seu trabalho 
de inclusão social no Brasil. 

Saúdo também o Sr. Luiz Alberto Silva, Presiden-
te da Federação das APAEs; o Senador Flávio Arns, 
ex-Presidente da Federação das APAEs; a Sra. Wal-
dinéia Ramos e o Sr. Rodrigo Marinho de Noronha, 
Autodefensores da Federação Nacional das APAEs. 
Cumprimento todos as senhoras presentes, todos os 
voluntários que colaboram no dia-a-dia com a APAE e 
a ex-Primeira-Dama de Minas Gerais, Heloísa Azere-
do, que se encontra presente, pelo trabalho realizado 
quando Primeira-Dama daquele Estado, juntamente 
com o Senador Eduardo Azeredo, que tem feito um 
grande trabalho em Minas Gerais. Parabéns a todos 
aqueles que contribuem para a realização desse im-
portante trabalho das APAEs. (Palmas.)

Sra. Presidenta, em nome do PSDB e do Líder 
Custódio Mattos, quero apenas trazer um abraço a to-
dos, como Vice-Líder da nossa bancada, e desejar aos 
senhores um ótimo Natal e um feliz Ano Novo.

Muitos falam sobre a APAE, sobre o incentivo, 
sobre o que já fizeram, vão fazer ou estão fazendo, 
mas a situação da entidade não depende só de pala-
vras, e sim de execução. Esperamos que o Governo 
Federal execute as emendas orçamentárias, tanto 
as individuais quanto as de bancada, e que não haja 
contingenciamento principalmente para uma área tão 
importante quanto aquela em que atua a APAE. 

Precisamos de menos discursos e mais ativida-
des, mais ações, para que possamos atender àqueles 
que fazem muito pelos portadores de deficiência, em 
contraponto ao Governo, que não faz nada. Refiro-me 
aos Governos Municipais, Estaduais e Federal, porque 
os governantes poderiam, sim, às vezes falar menos 
e apresentar ações mais corajosas e determinadas, 
que ajudassem à entidade que tanto fez por todo o 
Brasil no aspecto da inclusão social dos portadores de 



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 16 55203 

deficiência, dando o grande exemplo de entidade que, 
por intermédio de voluntários, realiza o que o Governo 
deixa de fazer.

Parabéns a todos. Esperamos poder trabalhar 
em conjunto com os senhores a cada dia para termos 
um Brasil melhor.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Almerinda de Carvalho) 

– Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elimar Máximo 
Damasceno, que falará pelo PRONA.

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-
NA-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Amados e 
nobres componentes da Mesa, Sra. Presidenta, Sras. 
e Srs. Deputados, senhoras e senhores, é com mui-
ta convicção e entusiasmo que ocupamos hoje esta 
tribuna, em nome de nosso partido, o PRONA, para 
homenagear uma das mais meritórias e exemplares 
entidades filantrópicas do Brasil, a maior do gênero 
em todo o mundo: a Associação Brasileira de Pais e 
Amigos dos Excepcionais – APAE, que comemora 50 
anos de fundação.

Reunindo pais, amigos, voluntários e profissio-
nais das mais diversas áreas, a APAE constitui a maior 
instituição de atendimento às necessidades dos por-
tadores de deficiência, em especial de deficiências 
mentais. Em todas as instâncias, são criados e imple-
mentados projetos de educação especial e prevenção 
de deficiências, aí incluídos educação física e artística 
e educação profissionalizante.

O que chamamos APAE, na verdade, é o conjunto 
de mais de 2 mil APAEs distribuídas em todo o País, 
sendo objetivo explícito da instituição instalar uma sede 
em cada Município brasileiro. A primeira delas, criada 
no Rio de Janeiro, em 11 de dezembro de 1954, foi 
o marco inicial de um grande e consistente trabalho, 
que vem mudando a vida de milhares de deficientes 
em todo o País. 

Como todos sabemos, durante vários séculos, as 
pessoas portadoras de deficiência, sobretudo mental, 
sofreram toda forma de discriminação e preconceito, 
submetidas muitas vezes a tratamento cruel e desu-
mano. Nos últimos 50 anos, porém, houve o gradativo 
reconhecimento dos direitos da pessoa deficiente, no 
âmbito dos direitos humanos, bem como o aumento do 
interesse pela diversidade de problemas, suas causas 
e possibilidades de recuperação.

No Brasil, foi fundamental o papel da APAE na 
mudança de mentalidades e no progresso terapêutico. 
Graças a seu esforço, conhecemos o admirável poten-
cial produtivo dos chamados excepcionais; a imensa 
capacidade de reação quando são estimulados a su-
perarem as próprias limitações; a grande facilidade de 

estabelecerem relações afetivas quando recebidos 
com carinho, consideração e respeito.

Sabemos que, no Brasil, 10% da população apre-
sentam algum tipo de deficiência. Desse contingen-
te, apenas 1% tem acesso a tratamento, sendo que 
muitos milhões poderiam ter seus problemas evita-
dos com procedimentos muito simples de prevenção. 
Quanto aos demais, poderiam ser beneficiados por 
tratamento especializado, com a oportunidade de le-
var uma vida produtiva e integrada à sociedade, em 
vez de permanecerem isolados e segregados em seu 
próprio universo. 

Nesse sentido é que o esforço da APAE – esse 
sim – se mostra excepcional. Sob a inspiração da 
norte-americana Beatrice Bemis, pais, professores e 
médicos especializados fundaram a primeira APAE no 
Brasil. Em 1962, já havia 16, todas no Centro-Sul do 
País. A essa altura, já era bastante intensa a troca de 
experiências e informações entre famílias e profissio-
nais de saúde, daí a necessidade de centralização em 
uma esfera nacional. Assim foi a criação da Federação 
de APAEs, cuja sede atual é em Brasília.

A expansão do número de APAEs no Brasil é um 
fenômeno realmente notável, considerando-se a dimen-
são territorial, as diferenças culturais, o preconceito 
renitente e, especialmente, a histórica carência de re-
cursos para as áreas de educação e saúde no País.

É realmente incomparável o trabalho das milhares 
de pessoas filiadas, tanto na Federação Nacional quan-
to nas Federações Estaduais, sempre com o objetivo 
de disseminar as APAEs, trazendo mais recursos, mais 
apoio, mais oportunidades a um número crescente de 
portadores de deficiência. 

São congressos, seminários e pequenas pales-
tras dirigidas ao público em geral, com a finalidade de 
difundir o trabalho realizado e sensibilizar as pessoas 
para o destino das contribuições. Jamais se conseguiu, 
no Brasil, um tamanho envolvimento na esfera privada, 
com igual capacidade de mobilização e credibilidade.

A luta pela emancipação dos portadores de defi-
ciência, em todos os aspectos, sempre contra a igno-
rância, a desinformação e o preconceito, é o cotidiano 
e o ideal maior da APAE. Nesses 50 anos, com todas 
as dificuldades, nossa homenageada logrou realizar 
o maior trabalho do gênero em todo o mundo, inte-
grando à vida familiar e social milhares de brasileiros 
deficientes.

Na mesma medida, necessita de recursos cada 
vez maiores para sua manutenção, visto que continua 
trabalhando junto à sociedade, entre empresários, co-
merciantes, profissionais liberais, para que todos se 
empenhem na plena consolidação dos direitos dos 
portadores de deficiência. Inclui-se o direito à educa-
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ção especial, com vistas ao desenvolvimento das po-
tencialidades e à integração ao corpo social.

Esperamos, Sra. Presidenta, que a comemoração 
do jubileu da APAE, em vários Estados e centenas de 
cidades em todo o Brasil, colabore na divulgação de 
seus resultados extraordinários e facilite a captação 
de recursos para a instituição.

Como profundo admirador que somos da mag-
nitude desse trabalho, em nome do nosso Líder, Dr. 
Enéas, reiteramos nosso compromisso de sempre de-
fendê-la no âmbito desta Casa. 

Aproveitamos a ocasião para cumprimentar seus 
dirigentes, em âmbitos nacional e estadual, além de 
cada participante, pois é ao empenho e à dedicação 
coletiva que se creditam os excelentes resultados al-
cançados.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Almerinda de Carvalho) 

– Registro a presença do Sr. Rodrigo Rollemberg, Se-
cretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social, 
do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Muito obrigada. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Almerinda de Carvalho) 

– Concedo a palavra ao nobre Deputado Dimas Ra-
malho, que falará pelo PPS.

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Sem revisão 
do orador.) – Exma. Sra. Presidenta, nobre Deputada 
Almerinda de Carvalho; nobres autores desta sessão 
de homenagem ao 50º Aniversário da APAE no Brasil, 
Deputados Luiz Carlos Hauly e Eduardo Barbosa, tenho 
muita honra de falar em nome do PPS, do Presiden-
te do partido, Deputado Roberto Freire, em nome do 
Líder Júlio Delgado. É sempre uma honra e privilégio 
falar sobre tema que emociona a todos nós, o trabalho 
desenvolvido pelos integrantes da Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais – APAE, uma das mais im-
portantes entidades deste País, que comemora seus 
50 anos de existência.

O Brasil já entrou na área da biotecnologia e da 
clonagem, mas metade das crianças brasileiras recém-
nascidas ainda não têm acesso à saúde pública e a 
todos exames preventivos neonatais. As APAEs lutam 
pela prevenção de deficiências que podem ser evitadas, 
contribuem para a integração da pessoa portadora de 
deficiência na comunidade, protestam contra barreiras 
e preconceitos, cuidam de crianças que necessitam de 
educação especial para seu desenvolvimento. Número 
imenso de brasileiros não teriam a quem recorrer nem 
estariam integrados às suas necessidades, como es-
tão, não fosse o trabalho dos integrantes das APAEs 
em milhares de cidades brasileiras.

Conhecemos todo o trabalho das APAEs em 
todo o Brasil, em especial acompanho o trabalho de-
senvolvido no Estado de São Paulo. Em nome do meu 
partido, o PPS, venho apoiar a instituição e chamar a 
atenção das autoridades e da comunidade em geral 
para a importância das APAEs na inclusão social e na 
afirmação de políticas públicas de inclusão, sobretu-
do para que contribuam de maneira mais efetiva com 
recursos públicos. Tudo isso a fim de que as APAEs 
possam, cada vez mais, cumprir seu papel, que é fun-
damental em nosso País.

Ouço com prazer a nobre Deputada Maria do 
Carmo Lara.

A Sra. Maria do Carmo Lara – Deputado Di-
mas, agradeço a V.Exa. a oportunidade deste aparte 
que faço para cumprimentar a Presidenta, Deputada 
Almerinda de Carvalho, as Sras. e os Srs. Deputados 
presentes e a todos os dirigentes da APAE do Brasil 
pelos 50 anos da instituição. Deputada e educadora, 
conheço o trabalho que a APAE desenvolve em todo 
o País com dedicação, especialmente na minha cida-
de, em Minas Gerais. Cinqüenta anos não são 50 dias. 
É uma caminhada; é uma história; é a dedicação de 
famílias, de pessoas que acreditam numa causa e no 
ser humano, mesmo com suas deficiências. Conheço 
de perto o trabalho que o Deputado Eduardo Barbosa, 
de Minas Gerais, desenvolve nas APAEs do Estado, 
apesar de sermos de partidos diferentes, assim como 
o da Heloisa Azeredo. Deixo meu abraço, meus cum-
primentos e minha solidariedade a todos. Não deve-
mos comemorar apenas os 50 anos da entidade, mas 
também seus 100, 200 anos, mesmo que não mais 
estejamos aqui, para que essa causa seja permanen-
te. Muito obrigada, Deputado. (Palmas.)

O SR. DIMAS RAMALHO – Obrigado, Deputada 
Maria do Carmo Lara.

As APAEs desenvolvem programas excelentes. 
Cursos de prevenção da doença são para resolver 
situações de risco, identificar e tratar precocemente 
deficiências e para informar a comunidade sobre a 
problemática das pessoas portadoras de deficiência. 
A informação é o melhor instrumento de luta contra 
preconceitos.

Finalmente, ressalto que o trabalho de todos 
os envolvidos com a atividade das APAEs – homens, 
mulheres, profissionais da área de pedagogia, fonoau-
diologia, terapia educacional, fisioterapia, assistência 
social, psicologia, medicina, trabalho com a dedicação 
emocionante – só os bons espíritos podem ofertar. Se 
há uma causa que une o Brasil, o Congresso Nacional 
e todos os homens e mulheres deste País, sem dú-
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vida alguma, é a luta em defesa da paz. É essa luta 
que nos une.

Saúdo mais uma vez os proponentes desta ses-
são, Deputados Luiz Carlos Hauly, Eduardo Barbosa e 
Almerinda de Carvalho, a Sra. Waldinéia Ramos, o Sr. 
Rodrigo Marinho de Noronha, Autodefensor da Fede-
ração das APAEs, e digo que tudo o que for possível 
fazer, na Câmara dos Deputados, a bancada do PPS 
está disposta a fazer, a fim de contribuir para a auto-
afirmação e o crescimento das APAEs.

Ouço com prazer o nobre Deputado Luis Carlos 
Heinze.

O Sr. Luis Carlos Heinze – Sra. Presidenta, 
cumprimento V.Exa. e o Deputado Eduardo Barbosa 
pela propositura desta sessão solene em homenagem 
às APAEs. Fui Prefeito da cidade de São Borja, no Rio 
Grande do Sul, e sempre acompanhei o importante tra-
balho realizado pela APAE no meu Município. Hoje, na 
qualidade de Deputado, temos visto, em todo o Estado 
do Rio Grande do Sul e, certamente, em todo o Brasil, 
o trabalho que as APAEs fazem em prol dos deficientes 
físicos. Tenho procurado, na medida do possível, cola-
borar. Penso que seria uma grande bandeira para que 
mais Parlamentares se unissem ao Deputado Eduardo 
Barbosa e tantos outros que se têm empenhado nessa 
luta para auxiliar às APAEs no grandioso trabalho de 
apoiar milhares de deficientes em todo Brasil. 

O SR. DIMAS RAMALHO – Agradeço a V.Exa. 
a oportuna participação.

O Sr. Jefferson Campos – Permite-me V.Exa. 
um aparte?

O SR. DIMAS RAMALHO – Ouço, com prazer, 
o Deputado Jefferson Campos.

O Sr. Jefferson Campos – Deputado Dimas Ra-
malho, brilhante defensor nesta Casa da causa que hoje 
homenageamos, Sra. Presidenta Almerinda de Carva-
lho, tendo em vista a exigüidade do tempo, parabenizo 
a todos os funcionários, Presidentes e Diretores das 
APAEs, em especial o ilustre Presidente José Mauro 
Moreira e a Diretoria Michele Andréia Vieira Guebert, 
da nossa cidade de Sorocoba, onde realiza excelen-
te trabalho que muito tem dignificado as APAEs. Na 
pessoa deles, cumprimento a todos pelo extraordinário 
trabalho realizado. Desejo ainda lembrar as palavras 
de Jesus: “Deixai vir a mim os pequeninos, porque 
deles é o Reino dos céus”. Somo minhas palavras às 
de V.Exa. Muito obrigado.

O SR. DIMAS RAMALHO – Agradeço a V.Exa. 
o aparte.

Ao encerrar, saúdo as APAEs de Araraquara e 
Taquaritinga, pois que conheço o trabalho de perto, 
e todas as APAEs do Brasil, desejando-lhes muitos 

anos de vida. Contem sempre com nosso apoio, pois 
temos compromisso com as APAEs, que unem toda 
esta Casa.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. JEFFERSON CAMPOS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTA (Almerinda de Carvalho) 

– Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB – SP. Pela 

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, com objetivos de melhorar 
a qualidade de vida dos indivíduos com deficiência e 
a formação de uma sociedade solidária e justa, hoje 
existem mais de 2000 mil Associações de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais – APAEs localizadas de Norte 
a Sul deste imenso País, zelando pela saúde e au-
xiliando no comportamento sadio dos portadores de 
necessidades especiais.

As crianças e os jovens assistidos pelas APAEs 
têm direito à educação, entretenimento, saúde, abrigo, 
assistência médico-ambulatorial, pedagógica, odonto-
lógica, atendimento psicológico e outros, independen-
temente de suas diferenças particulares.

A Constituição Federal de 1988 estabelece ga-
rantia para educandos com deficiência, prevista no 
artigo 208, quanto ao oferecimento de amparo edu-
cacional especializado, preferencialmente, na rede 
regular de ensino.

Para cumprimento desse dispositivo constitucio-
nal e de outras leis ordinárias de auxílio aos atendidos 
pelas APAEs nacionais, é necessário que os Governos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 5.563 
Municípios, com engajamento da sociedade civil, se 
unam na execução de projetos que busquem a inser-
ção desses pequenos, porém valorosos cidadãos na 
sociedade contemporânea, que almejam respeito à 
diversidade humana.

Nesta oportunidade, com satisfação, registro a 
minha sincera homenagem aos abnegados dirigentes, 
aos competentes profissionais habilitados de diferentes 
áreas, aos dedicados voluntários e auxiliares das APA-
Es brasileiras, especialmente, da APAE de Sorocaba, 
dirigida pelo ilustre Presidente José Mauro Moreira e 
pela eficiente Diretora Michele Andréia Vieira Guebert, 
pelos relevantes serviços que prestam a essas meni-
nas e esses meninos – tesouros de Jesus Cristo, que 
mais do que riquezas terrenas, querem carinho, aten-
ção e, sobretudo, amor.

Para finalizar, observo que os bens desses peque-
ninos, que são verdadeiros heróis que superam diaria-
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mente os seus próprios limites, serão sempre compar-
tilhados entre eles para glória do Senhor Deus. 

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação 
desta Casa Legislativa.

Muito obrigado! 
A SRA. PRESIDENTA (Almerinda de Carvalho) 

– Convido o Deputado Alexandre Cardoso para falar 
em nome do PSB.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB-RJ. Sem 
revisão do orador.) – Sra. Presidenta, minha amiga 
Deputada Almerinda de Carvalho, na pessoa de quem 
cumprimento a Mesa, na condição de ex-Presidente da 
APAE de Duque de Caxias e de pai de uma portadora 
de necessidades especiais, Juliana Lazera Cardoso, 
venho com muita satisfação a este plenário.

As pessoas que assistem a esta sessão solene 
devem ter em mente alguns aspectos fundamentais. A 
APAE significa esperança para aquela mãe e aquele 
pai que às vezes não têm como integrar o seu filho 
à sociedade. Hoje, tal dificuldade é resolvida muito 
mais facilmente. Há 50 anos, uma mãe da classe mé-
dia disse: “Eu tenho de promover a integração dos 
meus filhos, eu tenho de encontrar um mecanismo 
para isso”. Daí a importância da APAE, que abriu as 
portas para outras instituições promoverem esse tipo 
de integração.

Vejam que o próprio nome “excepcional” já não é 
muito usado. Atualmente, fala-se em portador de de-
ficiência ou de necessidades especiais.

Há 50 anos, quem fosse portador da Síndrome 
de Down e tivesse deficiência visual – hoje, joga-se 
basquete assim na NBA – era considerado portador 
de necessidade especial para deficiência visual. Ve-
mos hoje um programa de integração dessas pessoas 
à sociedade. 

A APAE foi pioneira desse movimento no Brasil, 
e por isso sua importância. No Paraná, o nobre Se-
nador Flávio Arns foi alavancador de tais ações. Esta 
homenagem deveria ser chamada de sessão da soli-
dariedade, porque todos devemos ter esse princípio 
quando integramos os portadores de necessidades 
especiais das mais diversas formas.

Há 100 anos, o deficiente visual era excluído, mas 
o uso dos óculos permitiu sua integração. Ela também 
ocorre graças aos avanços dos mecanismos de pró-
tese auditiva. Queremos que se desenvolvam mais 
programas, mais softwares de alfabetização para os 
portadores de necessidades especiais.

Alguns devem ter visto um filme na televisão 
em que aparecem duas pessoas no McDonald’s com 

bandejas na mão, uma delas portadora da Síndrome 
de Down. De repente, ouve-se o barulho da queda de 
uma bandeja e todos imaginam que seja a dela, mas, 
na verdade, havia caído a da outra pessoa.

No nosso imaginário, precisamos ter piedade. 
Não precisamos! Temos de fazer a mesma integra-
ção dos casos de Transtorno de Déficit de Atenção, 
porque as escolas brasileiras não têm professores 
treinados para lidar com esse tipo de doença. Essa é 
a realidade! Quantas escolas brasileiras hoje sabem 
o que é TDA? Quantos professores sabem? Por que 
o portador da Síndrome de Down não pode freqüen-
tar escola regular? Pode, sim. Há vários aspectos 
nessa questão.

Deputada Almerinda de Carvalho, esta é, portanto, 
a sessão da solidariedade, que tem como homenage-
ada a instituição que teve o pioneirismo de promover 
a integração do portador de necessidade especial no 
Brasil. A grande importância da APAE é ser a esperan-
ça de muitos, mesmo daqueles que ainda não tiveram 
a felicidade de conviver com ela.

É com enorme satisfação que promovemos esta 
sessão, pois a história da APAE é de esperança e soli-
dariedade. O que difere o homem da máquina é o amor, 
e quem conhece a APAE sabe o que é o amor.

Parabéns por esta homenagem!
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Almerinda de Carvalho) 

– Agradeço ao Presidente da Federação das APAEs, 
ao Senador Flávio Arns, à Waldinéia, ao Rodrigo, à 
Tânia, representante do Estado do Rio de Janeiro, e 
aos demais convidados a presença. 

Contem conosco nessa luta que continuará por 
muitos anos, e, se Deus quiser, cada vez melhor. Cer-
tamente, no ano que vem, realizaremos outra sessão 
solene, com satisfação ainda maior de saber que os 
representantes do povo e o Governo Federal estarão 
se empenhando e se dedicando mais aos portadores 
de deficiência.

Parabéns a todos!
Muito obrigada.

V – ENCERRAMENTO

A SRA. PRESIDENTA (Almerinda de Carvalho) – 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

A SRA. PRESIDENTA (Almerinda de Carvalho) 
– Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 39 
minutos.) 
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ÀS 11 HORAS E 44 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Confúcio Moura

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL PL/PSL
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PL PL/PSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
JANETE CAPIBERIBE PSB
Total de Amapá: 6

PARÁ

JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL PL/PSL
ZÉ LIMA PP
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 6

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PP
FRANCISCO GARCIA PP
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PSB

MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL PL/PSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PL PL/PSL
NILSON MOURÃO PT
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 6

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
GASTÃO VIEIRA PMDB
LUCIANO LEITOA PSB
NEIVA MOREIRA PDT
NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
TEREZINHA FERNANDES PT
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL PL/PSL
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ LINHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB

Ata da 286ª Sessão, Extraordinária, Matutina,  
em 15 de dezembro de 2004

Presidência dos Srs João Paulo Cunha, Presidente. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente. 
Cláudio Cajado, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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MARCELO TEIXEIRA PMDB
MAURO BENEVIDES PMDB
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 15

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
IBERÊ FERREIRA PTB
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL PL/PSL
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PL PL/PSL
WELLINGTON ROBERTO PL PL/PSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MARCOS DE JESUS PL PL/PSL
MAURÍCIO RANDS PT
OSVALDO COELHO PFL
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES S.PART.
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
JOÃO LYRA PTB

JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
JURANDIR BOIA PSB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
HELENO SILVA PL PL/PSL
IVAN PAIXÃO PPS
JACKSON BARRETO PTB
JORGE ALBERTO PMDB
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 6

BAHIA

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GUILHERME MENEZES PT
JOÃO LEÃO PL PL/PSL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ CARREIRA PFL
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PL PL/PSL
WALTER PINHEIRO PT
ZELINDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 19

MINAS GERAIS

CARLOS MELLES PFL
CARLOS WILLIAN PSC
CÉSAR MEDEIROS PT
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELISEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
ISAÍAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL PL/PSL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL PL/PSL
JOSÉ MILITÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL PL/PSL
JÚLIO DELGADO PPS
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LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
LINCOLN PORTELA PL PL/PSL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL PL/PSL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
ODAIR PT
ODELMO LEÃO PP
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
ROBERTO BRANT PFL
ROMEU QUEIROZ PTB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLI PSDB
Total de Minas Gerais: 35

ESPÍRITO SANTO

FEU ROSA PP
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MARCELINO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL PL/PSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 8

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PL PL/PSL
CARLOS NADER PL PL/PSL
CARLOS RODRIGUES PL PL/PSL
CARLOS SANTANA PT
DELEY PV
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO LOPES PMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JORGE BITTAR PT
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
NELSON BORNIER PMDB
PAULO FEIJÓ PSDB

REINALDO BETÃO PL PL/PSL
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PTB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 25

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
AMAURI GASQUES PL PL/PSL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DR. EVILÁSIO PSB
DR. HÉLIO PDT
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
IVAN VALENTE PT
JEFFERSON CAMPOS PMDB
JOÃO HERRMANN NETO PDT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
MARCELO ORTIZ PV
MARIÂNGELA DUARTE PT
MICHEL TEMER PMDB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
RUBINELLI PT
WANDERVAL SANTOS PL PL/PSL
ZARATTINI PT
Total de São Paulo: 36

MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
LINO ROSSI PP
PEDRO HENRY PP
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 5
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DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PTB
MANINHA PT
SIGMARINGA SEIXAS PT
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDRO MABEL PL PL/PSL
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PP
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CHICO DA PRINCESA PL PL/PSL
DILCEU SPERAFICO PP
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PL PL/PSL
GUSTAVO FRUET S.PART.
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODÍLIO BALBINOTTI PMDB
OSMAR SERRAGLIO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
Total de Paraná: 21

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
IVAN RANZOLIN PP
JOÃO MATOS PMDB
JORGE BOEIRA PT
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
PAULO BAUER PFL
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 8

RIO GRANDE DO SUL

ALCEU COLLARES PDT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
DARCÍSIO PERONDI PMDB
ELISEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO S.PART.
LUIS CARLOS HEINZE PP
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
ONYX LORENZONI PFL
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL PL/PSL
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 17

I – ABERTURA DA SESSÃO

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

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA

O SR. COLBERT MARTINS, servindo como 2º 
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

III – EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se às
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IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Be-

nevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a Câmara Municipal de Fortaleza 
inaugurou, ontem, a sua sede própria, na concretiza-
ção de antigo anseio que somente agora se tornou 
realidade.

Coube ao Presidente da Casa, Vereador Carlos 
Mesquita, a portentosa iniciativa, que contou com o 
compreensivo apoio do Prefeito Juraci Vieira de Ma-
galhães, cujo mandato expira no próximo dia 31 de 
dezembro.

Para quem exerceu, como é o meu caso, o man-
dato no Legislativo fortalezense, o fato é sobretudo 
auspicioso, oferecendo àquele Poder condições ideais 
de funcionamento, identificando-o ainda mais com os 
anseios da comunidade.

Agora, com os serviços totalmente informatizados, 
a Câmara de Fortaleza oferecerá maior celeridade ao 
tramite de proposição, o que servirá por prestigiá-la, 
ainda mais, diante dos nossos munícipes.

Num gesto extremamente cativante e genero-
so, o meu nome – na condição de ex-Vereador que 
ascendeu à Presidência do Congresso Nacional – foi 
escolhido para patrocinar uma das alas em que se 
subdivide o novo edifício, localizado em populosa área 
de nossa urbe.

No ato, a que estive ausente em razão dos traba-
lhos desta Casa, fui representado pelos meus filhos, 
o Vereador Régis Benevides e o Deputado Estadual 
Mauro Benevides, que se incumbiram de testemunhar 
o meu profundo agradecimento por aquela gratíssima 
homenagem.

Desejo, portanto, ao registrar a referida inaugu-
ração, saudar todos os 41 Edis, que agora disporão 
de melhores condições de trabalho, beneficiando o 
interesse coletivo.

Se, entre 1955 e 1959, ali estive, iniciando longa 
trajetória na vida pública brasileira, não iria esquecer 
tal Legislativo, quando principiei uma caminhada que 
se aproxima dos 50 anos de ininterruptas atividades.

Parabenizo, assim, o Presidente Carlos Mesquita 
e todos os seus pares pelo empreendimento, que evi-
dencia a preocupação em situar a nossa Câmara em 
condições de melhor atender aos que demandam os 
nossos representantes, os quais ali têm assento por 
força do voto popular.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero registrar no plenário da Casa um tema que está 
no coração de todo o povo acreano, de grande parte 

do povo brasileiro e de parte importante da popula-
ção mundial. 

Se há 16 anos, no dia 22 de dezembro de 1988, 
sua vida não tivesse sido ceifada em um bárbaro crime 
cometido por fazendeiros da região de Xapuri, hoje, 
dia 15, meu velho amigo e companheiro Chico Mendes 
estaria completando 60 anos de idade.

Nascido na floresta amazônica, seringueiro, líder 
sindical, Vereador, fundador do Partido dos Trabalha-
dores, ele teve a coragem, a ousadia, o descortino 
de levantar a bandeira da sustentabilidade ambiental. 
Muitos indagam como Chico Mendes, um homem da 
floresta, teve a capacidade de ver algo absolutamente 
transcendente e vital não só para a região amazônica, 
mas para o planeta Terra.

Chico Mendes trazia em sua alma, em seu co-
ração a defesa do meio ambiente. Juntou-se às vozes 
mais esclarecidas do mundo para dizer que o planeta 
Terra precisava ser preservado. Na época, todos nós 
no Acre nos juntamos a ele, mas nem sempre a men-
sagem do companheiro Chico Mendes foi devidamente 
compreendida.

No Acre, de modo especial, confundia-se sua 
mensagem com outra de preservação a qualquer custo. 
Seu pensamento não foi bem compreendido. Por isso, 
atraiu sobre si a ira de fazendeiros que gostariam de 
ver o Acre e a Amazônia como terra arrasada. Atraiu 
sobre si a incompreensão, o ódio daqueles que querem 
acumular riqueza a qualquer custo, querem realizar o 
corte raso da floresta, querem a devastação da mata 
ciliar, querem ver a morte dos nossos rios e igarapés, 
da nossa fauna e da nossa flora. 

Chico Mendes, em nome do Partido dos Trabalha-
dores e dos ideais do ambientalismo, teve a coragem 
de divulgar ao mundo a mensagem transcendental e 
essencial da defesa da Amazônia brasileira. Com essa 
mensagem, foi bem acolhido e compreendido fora de 
seu Estado, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos 
grandes centros urbanos do nosso País, nas acade-
mias, nas principais universidades e a fez chegar aos 
centros decisórios do mundo. Reuniu-se na ONU, onde 
recebeu prêmios, e com a diretoria do Banco Mundial, 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento e de 
várias instituições e organismos internacionais. Sua 
fama espalhou-se pelo mundo inteiro. Pagou com a 
vida por divulgar a mensagem dos ideais que sempre 
defendeu. Nos rios da Amazônia circula hoje também o 
sangue do companheiro Chico Mendes, que se juntou 
ao sangue de tantos outros companheiros que morre-
ram na defesa de uma causa. 

Chico Mendes hoje comemoraria seu 60º aniver-
sário. Ele partiu para a eternidade como mártir da causa 
ambiental, do Partido dos Trabalhadores, dos homens 
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das florestas, junto com índios e seringueiros, do sin-
dicalismo rural brasileiro. Ele deixou mensagem clara, 
límpida e cristalina: o planeta Terra precisa ser salvo e 
preservado para esta e as futuras gerações. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL-BA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero fazer um registro sobre a reforma do 
Poder Judiciário, recentemente aprovada no Senado, 
que destacou algumas matérias, como a súmula vin-
culante, que tem causado profunda inquietação nos 
advogados.

Os advogados manifestam-se insatisfeitos com 
essa decisão do Congresso Nacional. Para eles, há uma 
alegação de fundo de que, mais cedo ou mais tarde, 
seguramente, o direito de recorrer à justiça será cerce-
ado com a súmula vinculante e a possível aprovação 
da chamada súmula restritiva, impeditiva de recursos 
perante os tribunais federais inferiores. 

Essa questão paira no Poder Judiciário como uma 
Espada de Dâmocles sobre a cabeça dos cidadãos e 
cidadãs, que não poderão recorrer ao Judiciário pela 
aplicação da súmula vinculante, que obriga os tribunais 
e juízes de instâncias inferiores a seguirem as decisões 
das instâncias superiores, o que certamente se refletirá 
no direito de recurso ao Poder Judiciário. 

Estou com aqueles que pensam ser mais conve-
niente uma reforma profunda no Código de Processo 
Civil, no Código de Processo Penal, na CLT, nos esta-
tutos jurídicos. Como estão em vigor há muitos anos, 
precisam ser adaptados às inovações tecnológicas, 
ao crescimento da economia, ao crescimento popu-
lacional, a uma gama de situações que reclamam a 
adoção de medidas mais profundas para resolver o 
impasse entre o cidadão e a Justiça e entre a Justiça 
e o cidadão.

No bojo dessas questões, há uma relevante: o 
controle externo do Poder Judiciário. Essa é a ques-
tão de fundo, que precisa ser imediatamente adotada, 
para impedir o abuso existente no Poder Judiciário de 
juízes venais, não apenas dos que vendem sentenças, 
mas dos que se omitem. Como dizia Montesquieu, 
não há tirania pior do que aquela erguida sob o manto 
da legalidade e da bandeira da justiça. A venalidade 
do juiz não se dá apenas quando ele recebe dinheiro, 
vende ou engaveta sentenças, mas quando se omite 
no julgamento. O juiz que se omite no julgamento é tão 
criminoso quanto o que pratica crime.

Sr. Presidente, o controle externo do Judiciário 
abre uma enorme perspectiva para corrigir desvios do 
Poder Judiciário do País, que sem dúvida alguma deve 
ser aparelhado. A Justiça precisa ser mais ágil. Para 
isso, necessita de uma reforma de fundo, de unificação 

do Poder Judiciário, para funcionar a todo vapor e de 
forma mais desconcentrada em todo o País.

Faço essas observações aqui porque há uma re-
clamação profunda dos advogados contra a súmula vin-
culação e a aplicação da súmula restritiva de recursos 
perante os tribunais superiores e inferiores do País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência solicita o comparecimento em plenário dos Srs. 
Parlamentares presentes nas diferentes dependências 
da Casa. Estamos iniciando nova sessão. Votaremos 
somente a PEC que aumenta em 1% o Fundo de Par-
ticipação dos Municípios brasileiros. 

Logo após essa votação, encerraremos a sessão 
e convocaremos outra para promulgação da PEC, ain-
da hoje, em segundo turno, a fim de que os senhores 
Prefeitos tenham condições de cumprir a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e pagar o 13º salário aos servi-
dores municipais.

A Presidência reitera a presença dos nobres pa-
res em plenário para atingirmos o quorum regimental 
de votação de emenda constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Santana.

O SR. CARLOS SANTANA (PT – RJ. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, hoje é um dia extremamente importante 
para nós, ferroviários. 

Daqui a pouco, no Plenário nº 11, faremos um ato 
contra a liquidação da Rede Ferroviária Federal.

Se a Rede Ferroviária Federal for liqüidada, nos-
so Governo vai dar um tiro no peito de mais de 500 mil 
pessoas, porque temos quase 100 mil aposentados e 
pensionistas no Brasil.

Sr. Presidente, o ato de liqüidação da Rede Fer-
roviária foi do Governo passado. Quando o meu partido 
foi eleito, tinha a proposta de mudar toda a realidade 
de transporte no País, e a Rede Ferroviária tem papel 
extremamente importante nesse sentido. Sabemos que 
várias empresas adquiridas em processos de privati-
zação não vêm cumprindo o que ficou acordado.

Temos de mudar a lógica na área de transporte. 
Não podemos dar um prejuízo enorme aos trabalha-
dores ferroviários – tanto os da ativa quanto os apo-
sentados. A sociedade não pode aceitar o monopólio 
de alguns grupos privados, que não querem deixar 
entrar outras cargas na ferrovia.

Falava-se muito em estatização, mas hoje temos o 
monopólio privado. A Rede Ferroviária pode ser a som-
bra. Sei que todos entendem de transporte de ônibus 
neste plenário. Então, por que as empresas de ônibus 
fazem o que querem nos Municípios e nos Estados? 
Porque não têm importância estatal. 
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Nós, da Rede Ferroviária Federal, podemos operar 
e construir um novo sistema, porque todas as empre-
sas, como a VALEC, A TRENSURB e a CBTU, estão 
também prestes a ser extintas. Em vez de falar em 
extinção da Rede Ferroviária, deveríamos criar uma 
só empresa, mais forte, com a participação também 
do GEIPOT.

Sr. Presidente, V.Exa., que é de Pernambuco, 
sabe da importância que o transporte ferroviário teve 
e ainda tem naquele Estado. O Nordeste tem conhe-
cimento disso. 

Eu, Deputado do Sudeste, conclamo a todos os 
Parlamentares para se unirem a nós nessa luta. Esta-
mos tentando realizar uma audiência com o Presiden-
te da República para dizer a S.Exa. que é um erro a 
liquidação da Rede Ferroviária Federal, hoje com um 
patrimônio de mais de 12 bilhões de reais, sem contar 
as máquinas e os trens. Esse patrimônio está ao léu.

Coloquei na cabeça este símbolo, um chapéu 
de maquinista, porque, quando falamos em ferrovia, 
lembramos da máquina; e, quando lembramos da má-
quina, lembramos também do homem. 

Tenho muito orgulho deste chapéu de maqui-
nista, porque sou oriundo da Escola Silva Freire, no 
Engenho de Dentro, que pertencia à Rede Ferroviária 
Federal, assim como as de Lagoinha, Santos Dumont 
e Conselheiro Lafaiete. Tínhamos escolas em todo o 
Brasil. Agradeço aos trilhos da Central do Brasil tudo 
o que tenho na vida.

Sr. Presidente, ainda é tempo de revermos a 
questão e aprofundarmos uma discussão mais séria 
sobre o transporte ferroviário no País. Não podemos 
deixar que o monopólio de alguns grupos privados faça 
o que quiser com o transporte ferroviário. 

Não adianta meu Governo enfiar dinheiro em vá-
rios concessionárias, como está fazendo no BNDES, 
se continuar o mesmo monopólio de carga. Esse é o 
eixo central da discussão. Se não mudarmos esse eixo, 
a situação vai continuar a mesma. 

Sr. Presidente, coloco este chapéu na cabeça 
com muito orgulho, porque sou ferroviário – o único 
ferroviário nesta Casa. Estou no quarto mandato de 
Deputado Federal. Onde há trilhos em meu Estado, 
eu consigo votos, porque tenho compromisso com 
essa categoria. 

Todas as vezes em que íamos ao Rio de Janei-
ro e havia uma agenda com os trabalhadores ferro-
viários, tínhamos orgulho de levar o Presidente Lula 
para nossas oficinas e colocá-lo sobre a máquina para 
fazer discurso. 

Sr. Presidente, temos de mudar esta realidade. 
Por isso, convido todos os Parlamentares para irem 
ao Plenário nº 11 dar uma palavra de acalanto àque-

les trabalhadores aposentados que vieram de todo o 
Brasil. 

A liquidação da Rede Ferroviária será um tiro no 
coração de mais de 500 mil pessoas. (Palmas.)

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, está na pauta desta sessão extraordinária a 
PEC nº 285, que altera o Sistema Tributário Nacional, 
conhecida como PEC Paralela da reforma tributária. 
Vamos votar especificamente o item que trata do au-
mento de 1% na transferência do FPM, cujo percentual 
passará de 22,5% para 23,5%.

Não resta dúvida de que é uma boa medida que 
o Congresso Nacional poderá proporcionar aos Muni-
cípios, mas não é o suficiente. Em relação à reparti-
ção das receitas, há uma distorção no que diz respeito 
ao elenco de tributos compartilhados. A Constituição 
Federal de 1988 previu que o Imposto de Renda e o 
IPI seriam partilhados entre União, Estados e Municí-
pios. Os principais impostos federais também seriam 
distribuídos entre Estados e Municípios. Mas o que 
aconteceu ao longo dos anos? O Governo, no intuito 
de diminuir a distribuição relativa de todas as receitas, 
criou as famosas contribuições, o que permitiu a dimi-
nuição da participação dos Estados e Municípios no 
bolo da arrecadação tributária.

Se antes da Constituição de 1988 os Prefeitos 
e Governadores viviam em Brasília de pires na mão, 
como se diz, em dependência total do Governo Fe-
deral, no início dos anos 90 essa situação teve uma 
melhora significativa. Isso porque Estados e Municí-
pios passaram a ter uma arrecadação própria, que 
lhes permitia arcar com seus encargos e que, enfim, 
lhes dava condição de administrar seus entes com 
os recursos arrecadados. De lá para cá, no entanto, 
essa situação tem se invertido, e hoje há dependência 
total, como antigamente, dos Municípios em relação 
aos Estados e destes, principalmente, em relação ao 
Governo Federal.

O que advogo – e é necessário que seja feito, pois 
seria uma alteração em profundidade – é que todos os 
tributos arrecadados pela União sejam compartilhados 
com Estados e Municípios. Aí, sim, esses entes fede-
rativos teriam condição de administrar suas finanças e 
de produzir para o cidadão uma melhor qualidade de 
vida, a fim de o bem-estar chegar à porta de cada bra-
sileiro a partir das administrações municipais, aquelas 
que estão mais próximas dos cidadãos. 

As demandas das comunidades e da socieda-
de têm como porta de entrada o Município. Mas este 
não tem condição de atender a essas demandas. De-
pende dos Governos Estaduais e, principalmente, do 
Governo Federal.
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Na discussão da reforma tributária, essa situação 
foi apresentada com muita ênfase, com muita garra, 
por Deputados que defendem os Municípios, os mu-
nicipalistas. Mas infelizmente a solução ofertada foi 
um acréscimo de 1 ponto percentual no FPM, que é 
necessário e bom – e que vamos votar hoje com cer-
teza –, mas não é o suficiente para que os Municípios 
se libertem e deixem de ser dependentes totais do 
Governo Federal.

Os Prefeitos têm vindo a Brasília toda semana em 
busca de recursos, em vez de estarem administrando 
as suas comunas. Buscam recursos do Governo Fe-
deral e pedem apoio aos Parlamentares para que os 
Ministérios liberem recursos estritamente necessários 
para que o Município possa desenvolver-se, para que 
haja melhor qualidade de vida e maior bem-estar da 
população.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS NADER (Bloco/PL – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, reiteradas vezes venho à tribuna para 
abordar questões relacionadas aos portadores de ne-
cessidades especiais. E foi com satisfação que li, no 
jornal Foco Regional, de Volta Redonda, a informação 
de que o emprego de portadores de necessidades na-
quele Município teve este ano um crescimento de 70%, 
de acordo com a COOPNEA – Cooperados de Necessi-
dades Especiais e Amigos, entidade que visa combater 
a exclusão social entre os deficientes físicos.

Atualmente, de acordo com a reportagem, são 
cerca de 250 portadores de necessidades especiais 
trabalhando com carteira assinada. Setenta foram inse-
ridos no mercado de trabalho por meio da cooperativa. 
É importante destacar essa notícia, uma vez que ela 
vem atestar o que estamos repetidamente assegurando 
em nossos pronunciamentos: a satisfação com o tra-
balho dessas pessoas que, realmente, são especiais, 
mas não são ineficientes. Muito pelo contrário.

Quero, inclusive, louvar a empresa responsável 
pela limpeza pública de Volta Redonda, no Sul do Esta-
do do Rio, que vem proporcionando oportunidade aos 
portadores de necessidades especiais. É um exemplo 
que deve ser seguido, pois estaremos, dessa forma, 
propiciando não apenas uma ocupação ou um venci-
mento para uma pessoa, mas bem mais do que isso: 
está-se proporcionando um sentimento de cidadania, 
que todo ser humano precisa para sentir-se realmen-
te realizado. 

Exemplos como esse são animadores. É evidente 
que ainda se está muito distante daquilo que poderí-
amos considerar satisfatório, mas, sem dúvida, é im-
portante registrar o que parece ser uma mudança de 
mentalidade, de conceito. Não discriminar o portador 

de necessidade é importante, sim, mas também não 
é só isso. É preciso insistir na redução do preconceito, 
pois eles não precisam de pena nem de dó: precisam 
de oportunidades. E quando as têm, sabem aproveitá-
las de forma emocionante.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação do meu pronunciamento nos órgãos de 
comunicação da Casa.

Muito obrigado. 
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB 

– RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, depois de muita luta e empe-
nho do Governo do Estado do Rio de Janeiro e seu 
secretariado, dos Parlamentares em âmbitos federal, 
estadual e municipal e de diversas instituições que se 
uniram em prol da campanha A Refinaria é Nossa, vi-
mos com satisfação o anúncio feito pelo Presidente da 
PETROBRAS, José Eduardo Dutra, de que o Estado 
do Rio de Janeiro reúne as melhores condições para 
sediar a instalação da nova unidade petroquímica da 
empresa.

Afirmou, ainda, José Eduardo Dutra, ao participar 
do 30º aniversário da Bacia de Campos, que o projeto 
encontra-se na fase conceitual, sendo definido a partir 
do segundo semestre de 2005. Porém, pela localização, 
o Rio de Janeiro tem grandes chances de ser a sede, 
onde será investido cerca de 3 bilhões de dólares.

O Secretário Estadual de Energia, Indústria Naval 
e Petróleo, Wagner Victer, que tem sido incansável e 
um verdadeiro guerreiro do projeto, mostra-se eufórico 
ante o anúncio e destaca que a instalação da mesma 
criará no Estado 45 mil novos empregos, sendo 15 mil 
na fase de construção e 30 mil diretos e indiretos com 
seu funcionamento.

Na mesma ocasião, o Presidente da PETROBRAS 
anunciou que o recorde de produção de petróleo pro-
gramado para o mês de dezembro não foi alcançado, 
vez que houve um atraso no início da operação da Pla-
taforma P-48, a qual será levada a termo em janeiro 
próximo, e que em breve se elevará o atual recorde de 
1,64 milhões de barris alcançado em março de 2003, 
para 1,84 milhões de barris previstos para 2006.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o anún-
cio, porém, não é o fim da luta, e sim o começo, pois, 
quebrada a resistência e demonstradas as ideais con-
dições da construção da refinaria petroquímica, dá-
se início a uma nova fase da campanha. O Estado 
e todos os envolvidos no processo, portanto, devem 
intensificar suas ações até a instalação desse proje-
to, bem como a permanente luta pela construção da 
refinaria tradicional, que foi o objeto da campanha A 
Refinaria é Nossa.
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Por tudo isso, cumprimento o Presidente da PE-
TROBRAS e as autoridades do Estado do Rio de Ja-
neiro pelo empenho e pela luta, que reconheço e tenho 
defendido nesta casa e em todas as oportunidades, 
ante a legitimidade do pleito. O Estado produz quase 
90% do petróleo do País, numa região que produz 
grande riqueza; porém, sua população é extrema-
mente carente.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares pre-
sentes nas diferentes dependências da Casa para que 
venham ao plenário. Trata-se de sessão extraordinária 
com pauta única: votação da PEC que aumenta em 1% 
o Fundo de Participação dos Municípios brasileiros.

Após a votação, encerraremos a presente ses-
são e convocaremos outra, também extraordinária, 
para votar a matéria em 2º turno e promulgá-la ainda 
hoje, para que tenha efeitos imediatos, a fim de que os 
Prefeitos recebam essa diferença ainda este ano, aten-
dendo ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal 
e, conseqüentemente, possibilitando o pagamento do 
13º salário dos servidores municipais.

A Presidência reitera o apelo, pois 105 Srs. Depu-
tados já registraram presença em plenário. Quando 
alcançarmos o quorum de 308 Srs. Deputados, inicia-
remos imediatamente a discussão e votação da PEC 
que aumenta em 1% o Fundo de Participação dos Mu-
nicípios. Precisamos concluí-la rapidamente, porque 
ainda teremos, hoje, uma terceira sessão, cuja pauta 
inclui a PEC Paralela da Previdência Social e a PEC 
do trabalho escravo. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à nobre Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Sem re-
visão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é com muita alegria que parabenizo a Casa por 
ter aprovado ontem, quase na madrugada desta quar-
ta-feira, o substitutivo de minha autoria ao projeto de lei 
oriundo do Poder Executivo que cria o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos servidores das universidades 
federais brasileiras e das escolas técnicas. 

Fiquei muito feliz, porque, na verdade, acompa-
nho, desde o ano passado, a luta desses servidores. No 
segundo semestre legislativo, por várias vezes ocupei 
a tribuna desta Casa para pedir providências à Mesa 
Diretora no sentido de agilizar a tramitação do projeto, 
que, agora, foi finalmente aprovado. 

Esse projeto, após aprovação no Senado, bene-
ficiará cerca de 150 mil servidores de universidades e 
Centros de Educação Profissional e Tecnológica, os 
CEFETs, que terão um horizonte, pois o plano de car-

reira lhes assegurará piso e teto salariais e, sobretudo, 
critérios de promoção.

Sr. Presidente, essa conquista é fruto de uma luta 
de cerca de 10 anos. Dez anos não são 10 dias! Mas 
só agora, no Governo do Presidente Lula, o Ministro da 
Educação, Sr. Tarso Genro, com sua equipe, esteve ao 
lado dos servidores das instituições de ensino superior e 
das combativas entidades que os representam no plano 
nacional, SINASEFE e FASUBRA, para debater todos 
os pontos do projeto, afinar as divergências, que não 
eram poucas. Chegou-se, então, a um resultado que, 
se não foi o ideal, representou avanços significativos 
nunca antes conquistados em Governo algum.

Tenho certeza de que esse projeto constitui-se 
em importante instrumento de valorização salarial e 
profissional para os servidores das instituições de 
ensino superior, pois atende a uma reivindicação his-
tórica da categoria e representa o primeiro passo na 
política nacional de reestruturação da carreira dos 
servidores no Brasil.

Espero que o Senado Federal tenha a mesma 
sensibilidade desta Casa e que aprove o projeto ainda 
nesta Legislatura, para que o Presidente Lula sancione 
essa lei e os servidores usufruam de seus benefícios 
a partir de 1º de janeiro de 2005.

Sr. Presidente, em nome de todos os servidores 
de universidade e CEFETs, agradeço o apoio aos co-
legas pela aprovação desse projeto que tanto bene-
ficiará os servidores de educação no âmbito federal. 
Não poderia haver melhor presente de Natal para a 
categoria. 

Quero saudar a FASUBRA, que está reunida em 
um Congresso, em Brasília, com servidores de todos 
os Estados da Federação. Este é um momento muito 
oportuno para saudarmos essa categoria que tem de-
monstrado tanta seriedade, tanta combatividade, uma 
entidade que tem defendido com muita firmeza os inte-
resses dos servidores das universidades brasileiras. 

Saúdo ainda o SINASEFE, que representa os 
servidores das escolas técnicas federais. Sem dúvi-
da alguma, essa é uma entidade que contribuiu de 
forma decisiva para que o projeto fosse finalmente 
aprovado.

Sr. Presidente, na sessão de ontem, esta Casa 
aprovou outro projeto de lei também muito importante 
referente aos servidores do DNPM, que recentemente 
realizaram justa greve, pois estão há muito tempo com 
os salários congelados e em péssimas condições de 
trabalho. O Governo negociou com eles, o projeto foi 
aprovado nesta Casa e encontra-se no Senado. 

Finalizando, quero dizer da minha expectativa de 
fazermos ainda hoje duas votações importantes nesta 
Casa, a da reforma tributária, que V.Exa. já anunciou, 
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e a da PEC Paralela. A Câmara dos Deputados não 
pode encerrar o ano legislativo sem votar essas duas 
matérias.

Desejo a todas as pessoas que fazem o dia-a-dia 
deste Congresso Nacional, à população brasileira, em 
especial, aos trabalhadores em educação, professoras 
e professores brasileiros, um feliz Natal e um Novo Ano 
de muitas outras conquistas.

O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Meu caro Presidente, pedi esta 
rápida intervenção para anunciar que estão entre nós, 
assistindo à sessão extraordinária, os Prefeitos repre-
sentantes dos Municípios do nosso País, especialmente 
o Sr. Paulo Ziulkoski, Presidente da Confederação Na-
cional de Municípios. Vêm da Bahia os Srs. Humberto 
Franco e Heleno Vilar; do Rio Grande do Norte, meu 
querido Estado, o Sr. Zeca Pantaleão e a Sra. Ivanilde 
Matias, Presidenta da Federação dos Municípios do 
Estado do Rio Grande do Norte; de Alagoas, a Prefeita 
Kátia Born; de Pernambuco, Rosa Barros; e de Mato 
Grosso do Sul, Waldemir. 

Sabe V.Exa., Sr. Presidente, que estou propon-
do que se discuta com os Prefeitos o valor do salário 
mínimo, para que haja um acordo, a fim de gradativa-
mente recuperar seu valor, independente da data-base. 
Os Prefeitos estão acompanhando a nossa votação, 
porque lhes interessa a questão do 1%.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta 

Presidência saúda também os Srs. Prefeitos, nobre 
Deputado Vicentinho, em nome da Casa, do Presi-
dente João Paulo Cunha e de todos que compõem a 
Mesa Diretora. 

O SR. JÚLIO DELGADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JÚLIO DELGADO (PPS – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
manifestar a posição da bancada do PPS a favor da 
votação desse acréscimo de 1 ponto percentual para 
todos Municípios. Sabemos, Sr. Presidente, que muito 
mais importante do que todas as emendas parlamen-
tares que atingem os nossos Municípios e os de cujos 
Prefeitos somos aliados é esse 1%, que vai alcan-
çar todos os Municípios indistintamente, sem caráter 
partidário, devolvendo a todos o que lhes é de direito. 
Vemos, portanto, com satisfação essa votação que se 
processa no último dia deste ano legislativo. 

Desejo também saudar os companheiros que 
hoje deixam esta Casa, independentemente de ha-
ver autoconvocação da Câmara dos Deputados, para 
colaborar com seus Municípios, a saber: Deputado 
Leônidas Cristino, eleito Prefeito de Sobral; Deputado 
Athos Avelino, eleito Prefeito de Montes Claros; o meu 
companheiro Deputado Odelmo Leão, eleito Prefeito 
de Uberlândia. 

Ainda, Sr. Presidente, para satisfação e engran-
decimento da nossa bancada, comunico que hoje foi 
escolhido Coordenador da Bancada do Nordeste, por 
unanimidade, o companheiro B. Sá. (Palmas.) Sauda-
mos S.Exa. por seus méritos e pelos serviços e contri-
buições que tem prestado à bancada e a esta Casa. 

Último registro. Queremos ver hoje, depois da 
votação do aumento de 1% nos repasses de impostos 
federais, a votação da PEC Paralela, desejo de toda a 
sociedade brasileira.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta 

Presidência também saúda o nobre Deputado B. Sá.
Como integrante da bancada do Nordeste, sei 

que não é fácil substituir o nosso querido Deputado 
Roberto Pessoa, que fez um excelente trabalho ao 
ouvir autoridades brasileiras sobre os diferentes pro-
blemas que afligem o País, particularmente a nossa 
região. Mas V.Exa., Deputado B. Sá, tem competên-
cia, tem espírito público e por certo haverá de realizar 
um grande ofício, dando continuidade ao trabalho do 
nosso querido Deputado Roberto Pessoa.

Nobre Deputado B. Sá, receba os nossos cumpri-
mentos, o nosso apoio e reconhecimento pelo grande 
trabalho que por certo haverá de realizar à frente da 
bancada.

O SR. B. SÁ – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. B. SÁ (PPS – PI. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, agradeço não somente as 
palavras de V.Exa., mas também o voto de confiança 
de todos os meus pares do Nordeste, no total de 151, 
que a partir de hoje me colocam nessa difícil tarefa, 
cheia de desafios, de substituir na Coordenação da 
Bancada do Nordeste o nosso colega Roberto Pessoa, 
eleito Prefeito de Maracanaú.

Sem dúvida, contando com o apoio de todos os 
companheiros da Bancada do Nordeste, darei conti-
nuidade ao trabalho bonito e engrandecedor que vinha 
sendo feito pelo Deputado Roberto Pessoa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Odelmo Leão.
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O SR. ODELMO LEÃO (PP – MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
eleito Prefeito do Município de Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais, no pleito municipal do corrente ano, cargo 
que com muita honra assumirei no próximo dia 1º de 
janeiro de 2005, a partir de então desta Casa deverei 
me afastar e renunciar ao mandato parlamentar, por 
força do que dispõe a Constituição Federal e o Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados. 

A intervenção que hoje faço desta tribuna, entre-
tanto, não deve ser de forma nenhuma entendida como 
uma despedida definitiva, pois pretendo continuar liga-
do ao Congresso Nacional, acompanhando propostas 
e reivindicando medidas que sejam de interesse para 
minha cidade, Estado e País.

Fiel aos princípios que sempre defendi e honra-
do pelo apoio que de tantos recebi, minhas palavras 
hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, são muito 
mais de agradecimento. Sou grato ao povo mineiro e 
ao de minha querida Uberlândia; às lideranças locais, 
regionais e do Estado; aos amigos; aos colegas Depu-
tados e Senadores, com quem tanto aprendi nesses 
14 anos de mandato parlamentar; aos funcionários 
desta Casa e do Congresso Nacional; aos assessores 
da Liderança do PPB – Partido Progressista Brasileiro, 
hoje PP – Partido Progressista, que por 8 anos tive a 
honra de conduzir, com o apoio de todos os parlamen-
tares da bancada; aos funcionários do meu gabinete 
e do meu escritório; aos colaboradores; à imprensa; 
aos meus eleitores, com os quais partilho as minhas 
vitórias; a todos, enfim, que me deram seu estímulo e 
sua confiança. Sou grato, sobretudo, à minha família, 
pela compreensão e apoio em todas as horas e, prin-
cipalmente, a Deus, por ter sempre estado comigo e 
me iluminado em todas as jornadas que empreendi, 
dando-me força e vontade de vencer os obstáculos que 
a vida a cada passo nos impõe. e pela oportunidade 
que tive e tenho de servir ao Brasil, a Minas Gerais e 
a Uberlândia.

Ao longo de minha vida, tudo tenho feito para 
honrar meus compromissos como cidadão brasileiro 
e homem público. Ainda garoto, aos 13 anos de idade, 
comecei a trabalhar no Banco da Lavoura de Uberlân-
dia, atualmente Banco Real, tendo atuado, também, 
no Banco do Triângulo Mineiro. Como produtor rural, 
exerci a Presidência do Sindicato Rural de Uberlân-
dia, a Vice-Presidência e, posteriormente, a Presidên-
cia da Federação da Agricultura do Estado de Minas 
Gerais. Fui co-fundador do Curso de Agronomia de 
Uberlândia e, de 1989 a 1990, Secretário Municipal 
de Agricultura. 

Eleito em 1990 para meu primeiro mandato de 
Deputado Federal, assumi em 1991 e, no atual man-

dato, de 2003 a junho de 2004, exerci o cargo de Se-
cretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, a convite do Governador de Minas Gerais, 
Aécio Neves.

Nesta Casa, tive experiências que enriqueceram 
minha vida e solidificaram a convicção de que somente 
a união e o trabalho conjunto do Governo, em todas 
as instâncias do poder, do povo e seus representan-
tes são capazes de fortalecer as instituições e tornar 
nosso País e as Unidades Federadas, aí incluídos os 
Municípios, propulsoras da superação das dificuldades 
e injustiças sociais e econômicas. 

Com apenas 30 dias de mandato, assumi a Pre-
sidência da Comissão de Agricultura e Política Rural. 
Também fui membro das Comissões de Educação, 
Cultura e Desporto; de Defesa Nacional; de Viação e 
Transportes; do Trabalho, Administração e Serviço Pú-
blico; de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização; 
de Defesa do Consumidor; e, atualmente, da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania, além de ter 
participado de várias Comissões Especiais e Grupos 
de Trabalho.

Fui Vice-Líder do Bloco Parlamentar PFL/PRN/
PSC, depois, do Bloco PP/PDC, e, por 8 anos consecu-
tivos, Líder do PPB – Partido Progressista Brasileiro.

Tenho a satisfação, também, de registrar que 
dentre os inúmeros projetos de lei que apresentei 
como Deputado Federal, 8 deles foram aprovados 
pela Câmara e Senado e transformados em lei, com a 
sanção do Presidente da República, além de um pro-
jeto de resolução, convertido na Resolução nº 26, da 
Câmara dos Deputados, que deu ao plenário da Co-
missão de Economia, Indústria e Comércio o nome do 
Deputado e Professor Roberto Campos. Quanto às leis 
que tiveram origem em proposições de minha autoria, 
permitam-me citar a Lei nº 9.272, de 1996, que trata 
do Sistema Nacional de Informações Agrícolas; Lei nº 
9.300, de 1996, sobre o trabalho rural; Lei nº 9.712, 
de 1998, sobre defesa agropecuária; Lei nº 10.228, de 
2001, que versa sobre a recuperação de áreas deser-
tificadas; Lei nº 10.234, de 2001, sobre a denominação 
do Aeroporto de Uberlândia; Lei nº 10.246, de 2001, 
sobre planejamento agrícola; Lei nº 10.298, de 2001, 
referente ao aperfeiçoamento da Política Agrícola; e 
Lei nº 10.327, de 2001, sobre Diretrizes Nacionais da 
Política Agrícola.

Após 14 anos de mandato parlamentar, na quali-
dade de representante do povo mineiro, recebo agora 
a missão de ser Prefeito do Município de Uberlândia, 
que considero mais uma bênção divina, por colocar-
me certamente diante do maior desafio de minha vida. 
Concorri com candidatos que reúnem qualificações ex-
traordinárias. O fato de ter sido eleito aumenta minha 
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responsabilidade, ao tempo em que multiplica minha 
disposição de trabalhar de forma incansável e dar 
minha contribuição para que o povo de minha cidade 
tenha uma vida digna e próspera.

Com esperança, olho para o futuro e peço a 
Deus que me ilumine e me dê a capacidade de, com 
a colaboração dos uberlandenses, podermos juntar 
nossas forças, para fazer do Município um melhor lu-
gar para se viver e trabalhar e em que haja progres-
so e desenvolvimento com justiça social, a que todos 
aspiramos e por cuja concretização tanto já lutamos 
neste nosso Brasil.

Sr. Presidente, neste instante, solicito a V.Exa. 
que faça soar as campainhas, a fim de que os Srs. 
Parlamentares acorram ao plenário para votar matéria 
importante para todo o Brasil. 

Agradeço, mais uma vez, a V.Exa., ao Presiden-
te João Paulo Cunha, as Sras. e aos Srs. Deputados, 
à imprensa, aos funcionários da Câmara dos Depu-
tados, do Senado Federal, da minha Liderança e do 
meu gabinete por tudo que me proporcionaram durante 
os 14 anos em que estive nesta Casa. No próximo dia 
31 devo deixá-la. Portanto, quero deixar um abraço a 
todos vocês. 

Desejo a todos um bom Natal e um feliz 2005. 
Que realmente Deus nos abençoe, a fim de que pos-
samos cumprir bem a nossa missão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
nome do Presidente João Paulo Cunha e da Mesa Di-
retora, saúdo o nobre Deputado Odelmo Leão, Líder do 
PP, uma das melhores figuras que já passou por esta 
Casa. Posso dar o testemunho da seriedade, do espírito 
público e da competência de S.Exa. (Palmas.)

Tenho certeza de que fará, à frente da Prefeitura 
Municipal de Uberlândia, um profícuo trabalho e uma 
grande administração, que vai cada vez mais consolidar 
Uberlândia como um dos Municípios mais importantes 
de Minas Gerais e do País.

Os nossos cumprimentos ao nobre Deputado e 
muitos votos de felicidade.

O SR. SIMÃO SESSIM – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro, com 
alegria, a presença em plenário do Deputado Rubem 
Medina, que foi decano nesta Casa, cuja visita muito 
nos honra.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta 

Presidência também saúda o Deputado Rubem Me-
dina, que aqui esteve por vários mandatos prestando 

grandes serviços ao querido Estado do Rio de Janeiro 
e a esta instituição.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Heleno Silva.

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL – SE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, tive a honra e o prazer de, neste último dia de 
trabalho, relatar, há poucos instantes, na Comissão 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, projeto que 
inclui os produtos oriundos da piscicultura artesanal 
no Programa de Aquisição de Alimentos do Governo 
Federal.

Emiti parecer favorável para que o Governo tam-
bém venha comprar esses produtos, a fim de que o 
pequeno piscicultor, que cria tilápia e camarão às mar-
gens de barragens, adquira renda. 

O projeto foi aprovado e agora vamos lutar para 
que venha a plenário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS – AL. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome 
da bancada de Alagoas, desejo apoiar a decisão da 
bancada do Nordeste de eleger o Deputado B. Sá Co-
ordenador. Com isso, fica demonstrada a capacidade 
de aglutinação, a perseverança e o caráter de S.Exa.

Nordestino que é, S.Exa. vai dar continuidade 
ao trabalho que vinha fazendo Roberto Pessoa, um 
Deputado ímpar, qualidade essa que se refletiu nas 
urnas no Ceará.

O apoio que o PPS, a bancada de Alagoas e o 
Nordeste deram a Roberto Pessoa será o mesmo que 
darão ao grande Deputado B. Sá.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Reinaldo Betão.
O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, nós, do Partido Liberal, estamos 
acompanhando com interesse a onda de moralização 
que se alastra pelo Brasil. Parece-nos que o momento 
está propício para levantarmos essa bandeira e verba-
lizarmos, com entusiasmo, o que é veiculado de forma 
isolada em muitos noticiosos do País. 

Folheando os clippings dos últimos dias, repa-
rei nessa profusão de denúncias, que atingem vários 
setores públicos, por culpa de servidores corruptos. 
O ranço de tempos idos, que já foram mais passivos 
diante do vício do enriquecimento ilícito, está sendo 
combatido com eficiência pela nossa Polícia Federal, 
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que não se intimida nem com os relevantes cargos 
exercidos por alguns dos envolvidos.

Por exemplo, em apenas um dia foi preso o su-
perintendente do INCRA no Pará, juntamente com 17 
outras pessoas, 8 delas servidoras daquele órgão, 
acusados de grilagem de terra. 

Na Bahia, foi desarticulada uma quadrilha com-
posta por auditores fiscais estaduais que cobravam 
propina para livrar empresários do recolhimento de 
impostos.

No Rio, 2 outros auditores foram detidos sob a 
acusação de fraude contra a Previdência Social.

Na capital do País, houve o escandaloso episó-
dio que mandou para atrás das grades altos funcioná-
rios do TCU, por envolvimento em irregularidades em 
licitações públicas. Agora, o Procurador Regional da 
República em Brasília está sendo acusado de benefi-
ciar empresas que investigava em troca da “captação 
de recursos”.

Pior é notar que os envolvidos nessas tramas são 
exatamente aqueles que deveriam esforçar-se para res-
guardar o bom andamento das suas atividades. Nada 
tem efeito tão negativo nas engrenagens da adminis-
tração pública do que um alto funcionário do INCRA ser 
grileiro de terras públicas ou auditor fiscal da Receita 
enriquecer à custa da evasão de impostos. 

O Partido Liberal está satisfeito com o empenho 
da Polícia Federal e espera que seus esforços sejam 
reconhecidos e fortalecidos pela sociedade e pelo 
próprio Governo. O momento é mesmo oportuno para 
priorizar a moralização como objetivo amplo e declara-
do. Talvez isso ajude a intimidar quem esteja tentado 
a enveredar pelos rumos da ilegalidade. 

Muito obrigado.
O SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS WILLIAN (PSC – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caros 
colegas, com muita alegria, registro a presença nesta 
Casa da Presidente da Associação Mineira de Decora-
dores, Maria Inês Coutinho, da sua diretora Rosângela 
Mesquita e de Nilda Vilela e Ângela Fagundes.

Vivemos 2 momentos, um de alegria, por receber 
decoradores, responsáveis pela decoração externa e 
interna de ambientes e que trazem a luz e a beleza, e 
outro de tristeza, pois o MEC, apesar de ter concedi-
do à categoria o status de curso superior, já que são 
profissionais com curso superior, até hoje não regula-
mentou a profissão.

Depois de anos de trabalho, hoje, na Comissão 
de Trabalho, fizemos aguerrido esforço para votar e 

aprovar a matéria, dando de presente aos decoradores 
de todo o Brasil a regulamentação da sua profissão. 
Lamentavelmente, não obtivemos êxito. Pedimos vista 
do processo. 

Esperamos contar com a Comissão, a fim de que 
no início do ano que vem reparemos o tempo perdi-
do. É necessário que façamos justiça e concedamos 
a essas pessoas que cursaram faculdade o reconhe-
cimento da sua profissão. Se a pessoa estudou, fez 
curso superior e adquiriu uma profissão, ela tem de 
ser reconhecida.

Muito obrigado.
O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
remos votar a PEC tributária no que tange à conces-
são de mais 1 ponto percentual para os Municípios, 
que têm recebido ao longo do tempo muitos encargos 
e poucos recursos.

Devemos votar hoje a PEC tributária, juntamente 
com a PEC Paralela da Previdência. Não podemos dei-
xar de votar essas 2 matérias antes do encerramento 
do ano legislativo. Por isso, nós, do PFL, vamos votar, 
com a quebra de interstício, em primeiro e segundo 
turnos, para dar uma satisfação não apenas aos Pre-
feitos, mas aos munícipes, aos aposentados e pensio-
nistas da Previdência Social.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Valverde.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, pronuncio-me com o 
intuito de analisar melhor as declarações do ex-Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso e também do Presi-
dente do PFL, Jorge Bornhausen, em matéria editada 
na Folha de S.Paulo de ontem. S.Exas. tecem críticas 
ao Partido dos Trabalhadores e ao Governo Lula.

As declarações negativas feitas pelo Sr. Jorge 
Bornhausen, que foi Secretário de Governo do Presi-
dente Collor, cassado por corrupção, são incoerentes 
com o passado e não denigrem a imagem do Partido 
dos Trabalhadores, nem o bom Governo do Presidente 
Lula. Não há sintonia entre as acusações pejorativas e 
negativas e o que hoje o Presidente Lula tem feito pelo 
Brasil e não foi feito pela elite que dirigiu o País por dé-
cadas: o resgate da nacionalidade e da economia. 

Evidentemente, o crescimento de popularidade 
do Governo Lula está pautado na capacidade de juntar 
setores tão díspares dentro de um projeto nacional que, 
devo ressaltar, está sendo construído no Brasil.



55220 Quinta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Dezembro de 2004

Quem governou no passado e atualmente é opo-
sição – este seria um bom debate – deveria apresentar 
um projeto nacional, vir para esta Casa e debatê-lo com 
segurança, e não fazer crítica sem fundamento, com o 
único objetivo de fazer oposição por ser oposição.

O projeto está sendo construído pelo Partido dos 
Trabalhadores e sua base aliada, Deputada Luciana 
Genro. Sabemos da dificuldade de construi-lo em cima 
dos escombros de um país em que a dívida pública foi 
elevada de 54 bilhões para quase 1 trilhão de reais, um 
país que teve sua economia fragilizada, vulnerabilizada, 
com enorme aumento da carga tributária. 

Por isso, considero dissonante Deputados do PFL 
e do PSDB falarem em carga tributária se eles mesmos 
a elevaram de 28% para 38% do PIB. 

Nesse quesito, o Presidente Lula tem adotado 
medidas corretas, que muitas vezes não têm o apelo 
populista, porque o populismo não é a melhor conduta, 
e feito grandes debates. 

Ontem, neste plenário, fiz pronunciamento elo-
giando a conduta do Governo ao lançar o Programa 
Quilombola, resgatando nossos afro-descendentes 
oriundos de quilombos, que durante séculos não ti-
veram qualquer tipo de política de ação positiva para 
resgatar sua cultura e suas tradições. Tudo isso com 
a intenção de proporcionar a todos dignidade e uma 
democracia social e material repassada de geração 
a geração.

Os ataques do Presidente do PFL, Jorge Bor-
nhausen, e as declarações negativas do ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, na noite de ontem, na 
verdade demonstram o despeito pela conduta correta 
de um operário. 

É bom que se diga aqui que o nosso Presidente 
não é doutor, não é representante dileto da elite, e sim 
operário. Que surgiu das massas populares e, apesar 
de todas as dificuldades, vem conduzindo corretamente 
o Brasil e construindo uma unidade política num país 
de estrutura partidária fragmentada, não-ideologizada 
e de pouca cultura democrática.

O papel de construir essa unidade, esse país e 
um projeto de nação é da elite brasileira. Não a elite 
progressista. Temos que fazer uma separação, pois po-
demos ser dicotômicos. Refiro-me àquela interessada 
em construir um projeto nacional, aquela de centro, que 
apoiou o Presidente Lula em sua eleição. Há outra elite, 
conservadora, que não perde o ranço de olhar para o 
passado, para a senzala e a casa grande, o ranço de 
não entender que o Brasil é outro. 

A população brasileira entrou no século XXI com 
outro conceito de país e de classe social. 

Quero rebater de maneira contundente as de-
clarações do Sr. Jorge Bornhausen e do Sr. Fernando 

Henrique Cardoso e também fazer uma crítica ao Líder 
do PSDB no Senado Federal, Senador Arthur Virgílio, 
que deve, aliás, dar explicações à CGU pelos 150 mil 
reais relativos aos convênios dos quais não prestou 
contas enquanto era Prefeito de Manaus.

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é público e notório que servidores públicos 
não podem ser contratados sem concurso. A realiza-
ção de concursos não só moraliza, como dá respaldo 
e prestígio àqueles que por esse processo galgam um 
emprego. Mas as regras comuns aos concursos públi-
cos devem ser adaptadas em certos casos mais do que 
justos. Falo dos agentes comunitários de saúde, esses 
heróis brasileiros que, de casa em casa, de comunida-
de em comunidade, disseminam conhecimentos que 
se refletem em melhorias para seres humanos.

Dados recentes da Organização Mundial de Saú-
de confirmam que, no nosso País, cresceu a expectativa 
de vida para homens e mulheres, ao mesmo tempo em 
que se observou uma queda da mortalidade infantil. 
Com certeza, em grande parte, esses benefícios de-
correm da ação contínua, muitas vezes anônima, dos 
agentes comunitários de saúde. São eles que informam, 
instruem, orientam, pesam, medem, aconselham, le-
vam a mão amiga e, com certeza, o coração na tarefa 
de visitar, dia após dia, famílias necessitadas de cui-
dados essenciais em saúde preventiva. No entanto, a 
esses heróis e amigos de milhões de brasileiros faltava 
a contrapartida de uma relação de trabalho garantida, 
respeitosa, meritória, por parte do Poder Público.

Nesse sentido, quero elogiar a PEC nº 7/03, do 
ilustre Deputado Maurício Rands e que conta com a 
brilhante relatoria do Deputado Luiz Couto. Essa pro-
posta dignifica os profissionais agentes comunitários de 
saúde, colocando em boa hora a exigência de proces-
so seletivo público diferenciado para sua contratação, 
coroando o reconhecimento profissional decorrente da 
Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002.

Imaginem V.Exas.: submetidos a um concurso nos 
moldes tradicionais, com questões complexas de por-
tuguês, matemática, etc., quantos desses abnegados 
cidadãos e cidadãs seriam alijados da oportunidade 
de fazer o bem? Por que não selecioná-los mediante 
avaliação que inclua o julgamento da própria comuni-
dade, numa seleção de méritos que sejam muito mais 
justos que cálculos e frias letras no papel?

Os agentes comunitários de saúde são incom-
paráveis nos benefícios que vêm realizando e podem 
realizar pelo Brasil, principalmente pelos mais humil-
des. Muito já se falou da relação comprovada entre 
os custos do saneamento básico e as despesas com 
doenças hidrotransmissíveis e outras decorrentes da 
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falta de saneamento. Sabe-se que, para cada real in-
vestido em saneamento, economizam-se 4 reais em 
internações, medicamentos e despesas relacionadas. 
Nesse contexto inserem-se os agentes comunitários de 
saúde, merecedores de toda a nossa gratidão e todo 
o nosso respeito, e é por essa razão que aqui venho 
louvar o espírito da Proposta de Emenda Constitucio-
nal nº 7, de 2003, que, espero, será aprovada nesta 
Casa, por significativa maioria.

Muito obrigado. 
O SR. LUPÉRCIO RAMOS (PPS – AM. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, em quarta visita à cidade de Ma-
naus, teve uma agenda cheia de inaugurações. 

Em parceria com o Governo do Estado do Ama-
zonas inaugurou, com o Governador Eduardo Braga, o 
primeiro dos 5 centros regionais de excelência esporti-
va, prometidos pelo Governo Lula. A Vila Olímpica vai 
abrigar o Centro de Treinamento de Alto Rendimento 
da Região Norte, o CT-Região Norte.

À tarde participou da solenidade de ampliação 
das instalações da Moto Honda da Amazônia, no Pólo 
Industrial de Manaus, juntamente com os Ministros do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz 
Fernando Furlan, da Integração Nacional, Ciro Gomes, 
e do Esporte, Agnelo Queiroz. Para se ter idéia, com 
essa ampliação, a Moto da Amazônia vai produzir 4 mil 
unidades de motocicletas por dia, 1 milhão de motos 
por ano, a partir de 2005. 

Com isso, o aumento da produção do parque in-
dustrial de Manaus obteve o melhor índice nacional, o 
que eleva a qualidade de vida do amazonense.

Senhoras e senhores, tenho que ser justo com o 
Presidente Lula, pois em apenas 2 anos de mandato, 
S.Exa. fez mais pela Zona Franca de Manaus e pela 
região amazônica do que muitos Presidentes anterio-
res, em 4 anos. 

Enaltecemos também esta Casa, Sr. Presidente, 
que sempre soube reconhecer a necessidade daquele 
projeto tão importante para o desenvolvimento regional. 
Hoje a Zona Franca de Manaus dá respostas positivas 
não só no Estado, mas na região amazônica.

Em seu discurso, o Presidente Lula enfatizou o 
sucesso do modelo de desenvolvimento da Zona Fran-
ca de Manaus. E num dos momentos mais eloqüen-
tes solicitou ao Presidente da Honda que convidasse 
os empresários japoneses a investirem mais na Zona 
Franca. Com um certo humor, Lula disse que “o tra-
balhador do Amazonas é mais trabalhador e trabalha 
com um sorriso de satisfação no rosto”.

O Aeroporto de Manaus também teve inaugura-
ções. Passa agora a dispor de um complexo cargueiro 
aeroportuário, com crescimento no volume de importa-

ções e exportações. O Terminal I é destinado à expor-
tação e ao desembarque de carga nacional; o Terminal 
II, para importação, remoção e trânsito; e o Terminal 
III será destinado à importação em geral.

O Presidente voltou a reafirmar que o Brasil tem 
tudo para dar certo. Destacou ainda que todos os 
avanços de seu governo na Amazônia só foram pos-
síveis graças à confiança que tem na região. Uma de-
monstração de que a Amazônia não será esquecida 
em seu governo.

Reconheceu o fantástico potencial de comercia-
lização e exportação. Ressaltou que a Zona Franca 
de Manaus destina-se a propiciar “o desenvolvimento 
da região e fomentar a exportação”. E tem consegui-
do isso.

A Amazônia possui um rico centro de matérias-pri-
mas e produtos finais originários da natureza e com 
tecnologia própria.

Tanto o investidor nacional quanto o estrangeiro 
que aplicar na Amazônia terão oportunidades de ver o 
aumento de suas potencialidades empresariais. 

Para o Presidente, o gasoduto Urucu-Coari-Ma-
naus, que está sendo construído por seu governo, 
significa um passo importante para que o Amazonas 
possa ser definitivamente um Estado desenvolvido, com 
desenvolvimento sustentável, e possa gerar qualidade 
de vida, renda e emprego para seu povo. “E isso nós 
vamos fazer” – garantiu.

O Presidente contribui para a redução do PIS/
COFINS, uma velha aspiração da Zona Franca de Ma-
naus, garantiu o asfaltamento da BR-319 e anunciou 
a ampliação do bumbódromo e a construção do Porto 
de Parintins para “receber turistas de forma digna na 
festa do boi-bumbá”. 

Participei desses momentos com muita alegria e 
confesso que estou otimista.

Agradecemos a esta Casa e ao Presidente Lula, 
que ontem sancionou a lei – decorrente de medida pro-
visória que recentemente aprovamos – relativa ao PIS 
e à COFINS, pela expansão da capacidade produtiva 
do meu Estado. Juntos, o Governo Federal e o Governo 
do Estado do Amazonas estão dando respostas muito 
positivas neste momento de crescimento econômico.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. CARLOS DUNGA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS DUNGA (PTB – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro o de-
sejo e a ansiedade da população, especialmente dos 
Prefeitos, de que hoje votemos medida que beneficiará 
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os Municípios brasileiros. Espero que esta Casa não 
deixe de apreciar essa importante matéria. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Marcelo Teixeira.
O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, há pouco, foi amplamente divulgado 
na imprensa um movimento reivindicatório promovido 
por cerca de 45 Prefeitos eleitos e reeleitos, muitos dos 
quais oriundos de Capitais dos Estados. Reunidos em 
Brasília, eles tiveram um encontro com o Presidente 
da República, no dia 9 do corrente mês, para solicitar 
a imediata aprovação da reforma tributária, que teria 
como efeito a elevação dos recursos do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios. Hoje, calculados com base 
no percentual de 22,5% da arrecadação do Imposto de 
Renda (IR) e do Imposto de Produtos Industrializados 
(IPI), esses recursos seriam elevados para 23,5% dos 
mesmos impostos, o que resultaria em cerca de 1 bilhão 
de reais adicionais para o Fundo de Participação.

Em nossa opinião, e tenho certeza de que conto 
com o apoio de muitos dos nobres colegas, o mínimo 
que se pode dizer a respeito da proposta dos Prefeitos 
é que se trata de um dos mais justos pleitos encami-
nhados a este Governo, cabendo ao Congresso Na-
cional dar o máximo de celeridade possível à versão 
final da reforma tributária, que tornará a reivindicação 
uma realidade. É simplesmente estarrecedor constatar 
que, de acordo com estudo realizado pela Confedera-
ção Nacional dos Municípios, houve uma redução de 
nada menos que 8,6 bilhões de reais nas transferências 
do Fundo de Participação dos Municípios e na parcela 
municipal da arrecadação do ICMS, apenas entre os 
exercícios de 2002 e 2003. Considerando que o total 
de recursos repassados aos Municípios situa-se ge-
ralmente em torno de 47,8 bilhões de reais, estamos 
falando de um assustador corte linear de 18%, que 
faria qualquer instituição, pública ou privada, correr o 
risco de insolvência imediata.

Não é possível continuarmos a despejar sobre os 
Municípios brasileiros tamanha carga de responsabili-
dades e esperar que os administradores locais façam 
alguma espécie de milagre de multiplicação dos recur-
sos para dar conta do recado. Ou bem reconhecemos 
que deveremos supri-los não apenas de verbas, mas de 
todos os recursos humanos e materiais necessários à 
sua missão institucional, ou bem admitimos a falência 
desse arranjo institucional, que somente descentraliza 
obrigações e torna o controle da arrecadação tributária 
cada vez mais concentrado.

Estamos sempre esperando o apoio dos Muni-
cípios brasileiros nas mais variadas circunstâncias, 

mas geralmente não lhes retribuímos a generosidade 
sistematicamente manifestada. Devemos lembrar, por 
exemplo, que, apesar de algumas críticas bastante 
pertinentes, a bancada que compõe a base de sus-
tentação ao Governo no Congresso Nacional pôde 
contar com o apoio de inúmeros Prefeitos brasileiros 
na aprovação das reformas do final do ano passado, 
não obstante o fato de que a reforma tributária de for-
ma alguma resolveu ou resolverá o crônico problema 
do pacto federativo.

A União, como sempre, saiu fortalecida, com 
maior centralização tributária, os Estados tiveram al-
guns de seus pleitos atendidos, embora não tantos 
quanto gostariam de início, e ainda poderão contar 
com a PEC Paralela, segundo a qual fica elevada de 
25% para 29% a parcela do produto da arrecadação 
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi-
co – CIDE que deve ser distribuída para os Estados e 
o Distrito Federal.

Mas os Municípios continuaram essencialmen-
te como estavam antes, em termos de dependência 
financeira e tributária. Apesar disso, nunca é demais 
repetir: não foram poucos os Prefeitos que entenderam 
a importância da reforma tributária para o conjunto da 
sociedade brasileira e, em um gesto de desprendimen-
to político, estavam aqui para apoiá-la.

Sempre que examinamos, no Congresso Nacio-
nal, medidas que nos fazem reconhecer a necessidade 
de expandir a ação governamental em qualquer setor, 
mas principalmente na área social, sempre nos lem-
bramos dos Municípios. Na saúde, na educação, no 
combate à fome e à pobreza, enfim, é sempre assim. 
Quando o Estado brasileiro precisa atuar, a responsa-
bilidade é quase sempre transferida aos Municípios, 
embora a quantidade de recursos disponíveis, na maio-
ria das vezes, não corresponda às novas obrigações.

Não questionamos a escolha dos Municípios como 
o ente federativo mais apropriado para esse tipo de po-
lítica pública. A proximidade entre as administrações 
municipais e as populações carentes, beneficiárias 
dos programas sociais, além do melhor conhecimento 
de características locais e regionais diferenciadas, faz 
das Prefeituras os locais mais indicados para originar 
e administrar qualquer tipo de projeto de atendimento 
social. Os Governos Estaduais e, mais ainda, o Go-
verno Federal, por outro lado, são constituídos por es-
truturas burocráticas “paquidérmicas” incapazes de ter 
a agilidade necessária para a tarefa. Evidentemente, 
o problema não está aí. Está, sem dúvida alguma, na 
resistência em transferir aos Municípios um volume 
de recursos compatível com as obrigações que eles 
recebem. Em pesquisa feita no ano passado pelo Insti-
tuto Brasileiro de Administração Municipal em todas as 
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Prefeituras brasileiras, quase se chegou a uma incrível 
unanimidade de que esse é o principal problema a ser 
enfrentado. Nada menos que 10 de cada 12 Prefeitos 
entrevistados mencionou espontaneamente a falta de 
recursos transferidos por outros entes como sua maior 
dor de cabeça. Infelizmente, já fomos obrigados a ouvir 
nesta tribuna a manifestação de alguns Parlamentares 
que, insensíveis a essa realidade dramática, insistem 
em considerar esse tipo de reclamação uma “chora-
deira” sem fundamento ou, pior ainda, um produto de 
administrações irresponsáveis e incompetentes. Se 
fosse assim, não estaríamos diante do fato de que 44% 
dos Municípios brasileiros ou, mais especificamente, 
2.423 Prefeituras se encontravam em situação de déficit 
fiscal em 2002, um número que tem crescido a cada 
ano, apesar de todo o rigor imposto à gestão pública 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é possível 
explicar um fenômeno dessa magnitude com o argu-
mento simplista de que a culpa é de uma eventual e 
absolutamente improvável incapacidade de gestão, 
estranhamente generalizada por todo o País.

Nós, por outro lado, preferimos valorizar nosso 
espírito democrático e considerar que, quando uma 
maioria tão esmagadora de um universo tão vasto de 
personalidades públicas se manifesta de forma tão 
clara, eles provavelmente estão certos, e o Congresso 
Nacional não pode fechar os ouvidos à sua voz.

Não podemos assistir impassíveis a um fato de 
tamanha gravidade, como a redução de quase 9 bi-
lhões de reais em apenas um ano do total de transfe-
rências constitucionais aos Municípios. Mesmo porque 
estamos falando apenas dos repasses obrigatórios, 
enquanto sabemos que as chamadas “transferências 
voluntárias da União”, tão importantes para os Mu-
nicípios quanto as obrigatórias, sofrem todo tipo de 
restrição e contingenciamento, nunca chegando a ser 
executadas no mesmo montante em que foram plane-
jadas no Orçamento.

Ainda que não considerássemos o fato indiscutível 
de que esses recursos estão sempre sujeitos a flutu-
ações de natureza política, todos aqueles que, como 
nós, já tiveram de passar pelo dissabor de lutar pela 
liberação de recursos federais para os Municípios sa-
bem que se trata de um processo moroso, complexo, 
excessivamente exigente e, na maioria das vezes, ina-
pelavelmente ineficiente. Sempre foi preciso apresentar 
uma contrapartida de recursos próprios e comprovar 
a observância dos limites de endividamento impostos 
pelas resoluções do Senado Federal. Até este ponto, 
não temos razões para discordar, afinal as duas exi-
gências destinam-se a garantir o comprometimento do 
Governo local com a obra e impedir que administrações 

irresponsáveis levem os serviços municipais ao colap-
so por meio de um endividamento suicida.

Toda essa crônica falta de recursos traz aos Pre-
feitos uma preocupação adicional de natureza muito 
pessoal e legítima. Como se sabe, desde maio de 
2000, todas as administrações públicas brasileiras es-
tão sujeitas às regras de gestão estabelecidas pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Ocorre que, em outubro 
daquele mesmo ano, foi aprovada a Lei nº 10.028, de 
2000, considerada uma espécie de “complemento” das 
novas regras estabelecidas, cujo texto impõe sanções 
de várias naturezas a uma série de hipóteses de des-
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 
seu art. 5º, inciso IV, está claro que constitui infração 
administrativa o gestor “deixar de ordenar ou de pro-
mover, na forma e nos prazos da lei, a execução de 
medida para a redução do montante da despesa total 
com pessoal que houver excedido a repartição por 
Poder do limite máximo”. O Prefeito que incorrer nes-
sa falta pode ser punido com multa de 30% dos seus 
vencimentos anuais, sendo o pagamento da multa de 
responsabilidade pessoal.

Evidentemente rigorosa, essa sanção poderia 
até ser pior, tendo em vista que idéia original do Poder 
Executivo era prever a prisão dos administradores. Fe-
lizmente, o Congresso Nacional considerou que isso 
seria demais e transformou a punição em multa.

De qualquer maneira, essa norma legal coloca 
os Prefeitos em uma situação dramática e incontorná-
vel. Se não for aprovada a reforma tributária, o paga-
mento da folha de dezembro e do 13º salário levará as 
despesas de pessoal a patamares acima do permitido 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim sendo, ou 
eles deixam de pagar seus funcionários, criando ver-
dadeiro caos social justamente na época das festas 
de final de ano, ou honram seus compromissos finan-
ceiros e se sujeitam sozinhos às punições previstas 
na Lei 10.028, de 2000.

Para nós, está mais do que claro que uma situa-
ção como essas é flagrantemente injusta. Os Prefeitos, 
sejam eles eleitos ou reeleitos, não importa, não po-
dem ser punidos por uma situação que não provoca-
ram. Já demonstramos aqui claramente que os limites 
ultrapassados não se devem a um eventual “inchaço” 
das despesas, mas à sistemática e draconiana redu-
ção das receitas municipais.

Se permitirmos que algo assim aconteça, não 
estaremos apenas prejudicando as populações de 
todos os Municípios que certamente terão parte de 
seus serviços paralisados, mas estaremos também e 
principalmente cometendo uma injustiça irreparável. 
Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é que estamos convencidos da necessidade imperiosa 
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e urgente da aprovação final da reforma tributária e do 
adicional de recursos para o Fundo de Participação dos 
Municípios. Sem isso, o Brasil não pode ser considerado 
uma federação verdadeiramente democrática.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação de meu pronunciamento no programa A 
Voz do Brasil.

Muito obrigado. 
O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
um apelo para os Srs. Deputados no sentido de que 
venham ao plenário, a fim de que seja atingido quorum 
para deliberação nesta sessão extraordinária, em que 
vamos tratar de assunto que não é importante apenas 
para os Prefeitos, mas para todo o Brasil.

Ao longo dos últimos anos, as Prefeituras tiveram 
uma queda de participação na renda nacional. Enquan-
to o Governo aumenta a COFINS, por exemplo, como 
parte de uma política industrial, concede isenção de 
IPI, que constitui o Fundo dos Estados e Municípios.

O que está ocorrendo hoje é uma transferência 
de renda às avessas. Estão sendo retirados recursos 
dos Estados e Municípios pobres para serem coloca-
dos no cofre da União, que certamente destinará esses 
recursos para os Estados e Municípios ricos.

Esse tipo de ação estrutural precisa ser modifi-
cada. Nesta sessão extraordinária, conjunturalmente, 
tentaremos diminuir um pouco as dificuldades. No 
entanto, é necessário, mais do que nunca, que esta 
Casa se debruce sobre um projeto de Federação em 
respeito aos Municípios, a fim de diminuir a desigual-
dade social.

Sr. Presidente, falar do aumento do salário míni-
mo e não falar em resolver o problema dos Municípios 
pobres é cometer uma injustiça para com o Brasil, é 
olhar o Brasil sob a ótica de São Paulo e dos demais 
Estados desenvolvidos. É sob essa ótica que o Bra-
sil se vem desenvolvendo desigualmente e, portanto, 
fazendo com que aumentem as desigualdades exis-
tentes entre nós.

Apelo novamente para os companheiros no sen-
tido de que venham ao plenário, a fim de votarmos 
esse projeto, que representa alívio sobretudo para as 
Prefeituras pobres e necessitadas do País. 

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB 
– RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, tenho a honra de trazer ao conhecimento de 
V.Exa. e de toda a Casa, para orgulho do PMDB, ofício 
que encaminho à Mesa, nos seguintes termos:

“Sr. Presidente, com os meus cumprimen-
tos, dirijo-me a Vossa Excelência, nos termos 
dos §§ 2º e 3º do art. 9º do Regimento Interno, 
com o objetivo de comunicar-lhe que o emi-
nente Deputado José Borba foi reconduzido 
para o exercício da Liderança do PMDB nesta 
Casa, a partir da presente data, e para todas 
as sessões legislativas – ordinárias e extraor-
dinárias – no decorrer do ano de 2005, confor-
me documentos de apoiamento, subscritos em 
número superior ao da maioria absoluta dos 
integrantes da representação partidária, ora 
encaminhados em anexo.

Por oportuno, declaro a Vossa Excelência 
expressões do meu apreço e admiração.

Deputado Henrique Eduardo Alves – 
Vice-Líder do PMDB”.

Como Vice-Líder do PMDB, apoiado por dezenas 
de companheiros, informo que nosso apoiamento con-
tinua em aberto para ser subscrito por outros Depu-
tados, uma vez que o Líder José Borba merece essa 
recondução por todo o seu trabalho, por sua compe-
tência e lealdade ao PMDB.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes 

de conceder a palavra ao nobre Deputado Jair Bolso-
naro, ressalto que não é justo que os Parlamentares 
que chegam aqui cedo e se inscrevem para falar sejam 
prejudicados por aqueles que chegam de última hora 
e logo querem usar da palavra. 

Há limites. No caso de discursos dados como 
lidos, a intervenção é rápida. Mas discursar usando 
quase o mesmo tempo dos oradores inscritos, ou até 
mesmo ultrapassando-o, isto não é possível!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem a 
palavra o Deputado Jair Bolsonaro, por 3 minutos.

O SR. JAIR BOLSONARO – Sr. Presidente, pre-
ciso somente de 5 minutos. Depois V.Exa. passa para 
3 minutos, democraticamente. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. o tempo de 5 minutos.

O SR. JAIR BOLSONARO (PTB – RJ. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, há pouco o Deputado 
Eduardo Valverde ocupou a tribuna e fez uma acusa-
ção a um Deputado do PFL, e eu ouvi claramente a 
palavra “corrupto”.
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Só para refrescar a memória do Deputado Val-
verde, há poucos dias, depois da chamada Operação 
Sentinela, quando a Polícia Federal prendeu alguns 
funcionários ligados à base do Governo, ele disse que 
essas atividades da Polícia prejudicavam a governa-
bilidade. Para mim, o recado é muito claro: o oxigênio 
do PT é a corrupção.

Só para lembrar, no momento em que se fala em 
corrupção, o PT acaba de sepultar a CPI que seria cria-
da para investigar as ações do Sr. Waldomiro Diniz, de 
forma a não atingir o todo-poderoso José Dirceu, que, 
curiosamente, ocupa a capa da revista ISTOÉ desta 
semana com o título de “brasileiro do ano”. 

Gostaria de saber quem votou. Parece que a vo-
tação aconteceu num programa humorístico bastante 
conhecido em nosso País. A revista não diz quem o 
elegeu “cidadão do ano”.

E já que ele está coordenando os Ministros que 
analisarão os chamados arquivos da ditadura, tenho 
em mão uma frase do Ministro Márcio Thomaz Bas-
tos, publicada no Jornal O Dia, edição do dia 13 de 
dezembro: “Ele tem compromisso até expresso na sua 
própria história de vida”.

Eu gostaria de saber por que a revista Veja não 
colocou na conta do José Dirceu o assassinato do 
soldado Mário Kozel Filho, em São Paulo, pela VPR 
do José Dirceu, via carro-bomba? Eu só gostaria de 
saber isso aí.

Sr. Presidente, continuarei meu pronunciamento 
nessa mesma linha, embora não seja minha área e, sim, 
dos Parlamentares da Bancada da Polícia Militar – os 
Deputados Coronel Alves, Alberto Fraga e Cabo Júlio. 
Somos acusados de “bancada da mala”, mas somos 
a bancada do bem, a bancada dos direitos humanos, 
de seres humanos, e não uma bancada de marginais, 
tão bem defendida pelo PT!

Depois da aprovação do Estatuto do Desarma-
mento, o jornal O Globo, em contradição ao que ha-
via publicado há 15 dias, alerta para o fato de que a 
criminalidade em nosso Estado, o Rio de Janeiro, tem 
crescido assustadoramente. Até mesmo na capa do 
jornal O Dia está escrito: “Assalto a ônibus sobre 151% 
no Rio de Janeiro”.

Ora, a “bancada do crime organizado” está estimu-
lando os marginais a conseguir emprego. Pelo projeto 
do Presidente Lula são 10 milhões de empregos; mas 
brevemente teremos 10 milhões de marginais empre-
gados aqui em nosso Brasil, e assim vamos combater 
o desemprego no País.

O jornal O Globo diz, por exemplo, que os dados 
são de outubro do ano passado, quando não havia o 
Estatuto do Desarmamento, datado de outubro deste 
ano. No ano passado, só no mês de outubro, foram 

registrados 253 assaltos a ônibus. Neste ano foram 
635. Em outubro do ano passado foram 1.456 assal-
tos a transeuntes; em outubro deste ano esse número 
passou para 2.268, além de também ter aumentado 
assustadoramente o número de homicídios dolosos, 
extorsões mediante seqüestro, roubos de veículos, 
assaltos a bancos, entre outros crimes.

Essa é uma prova mais do que clara de que o 
Estatuto do Desarmamento não está dando certo, a 
não ser para bandidos e marginais.

Na quinta-feira da semana passada, em Brasília, 
o Ministro da Justiça esteve presente a uma solenidade 
em que foram destruídas alguns milhares de armas, 
das quais algumas poderiam ser entregues às polícias 
militares de vários Estados. Sr. Presidente, eu estava lá 
não para fazer coro; estava usando uma camisa onde 
se lia: “Queremos paz. Pena de morte já!” 

Agora ouçam o que o Ministro disse e que foi 
publicado pelo jornal O Globo:

“O ministro da Justiça voltou a defender 
a campanha de desarmamento, afirmando que 
ela tem por objetivo tirar armas das pessoas 
de bem e evitar maiores tragédias”.

E complementou: “Quem desarma bandido é a 
polícia”.

Meus senhores, vamos tomar uma providência 
para revogar esse Estatuto do Desarmamento! 

O SR. ZARATTINI – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Assim 
que o orador terminar.

O SR. JAIR BOLSONARO – Sr. Presidente, se 
for falar a meu respeito, antecipadamente peço a répli-
ca. Não sei o que ele vai dizer, mas, com toda certeza, 
temos muita coisa para conversar. Não pretendo en-
trar em briga particular com qualquer Parlamentar que 
seja. Mas se for para rebater as verdades que estou 
falando, vamos tocar em muitos passados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Peço 
a V.Exa. que conclua seu discurso.

O SR. JAIR BOLSONARO – Sr. Presidente, por 
ocasião do possível referendo do próximo ano, ou tra-
balhamos contra esse referendo ou então devemos 
alterar algumas coisas. Primeiro, vamos aumentar o 
número de perguntas; daí passaria a ser plebiscito. 
Por exemplo, sobre a redução da maioridade penal, o 
controle da natalidade etc. Assim sendo, daremos um 
melhor encaminhamento a essa questão. Todavia, o 
melhor é não ter referendo, é pegar esses 500 milhões 
de reais e distribuir esses recursos para a Segurança 
Pública em vários Estados do Brasil.

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. ZARATTINI – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZARATTINI (PT – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, não pretendo em 
absoluto polemizar com o Deputado Jair Bolsonaro, 
mesmo porque tenho com S.Exa. relações pessoais 
normais, como tenho com todos os Deputados. No 
entanto, minha questão de ordem é no sentido de 
que seja retirada dos Anais desta Casa e das notas 
taquigráficas a referência a um dado histórico, que 
não é verídico, sobre o Ministro-Chefe da Casa Civil, 
José Dirceu.

S.Exa., ao tempo de estudante, jamais pertenceu 
à Organização VPR. Portanto, jamais pode ser respon-
sabilizado por qualquer ação cometida por aquela or-
ganização paramilitar durante o regime ditatorial. Faço 
esta referência, porque questões relativas a personali-
dades do atual Governo não cabem ser feitas.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a retirada dessas 
expressões das notas taquigráficas.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-

tado Zarattini, V.Exa. fique tranqüilo, pois qualquer ex-
pressão anti-regimental é retirada automaticamente 
pela Mesa Diretora. Repito: fique V.Exa. tranqüilo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Leônidas Cristino.

O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PPS – CE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, de um lado tenho a sensação de perda por 
deixar esta Casa onde tanto aprendi e tantos amigos 
fiz; de outro, a animadora perspectiva de administrar 
importantíssima cidade de meu Estado, o Ceará. É 
com essa dubiedade de sentimentos que venho hoje 
me despedir da Câmara dos Deputados, pois, no dia 
1º de janeiro, assumirei o honroso cargo de Prefeito 
do Município de Sobral.

Na política, nem sempre é possível contemplar 
todas as expectativas, nem mesmo quando se trata 
do próprio destino. Por isso, embora me agradasse 
muito continuar representando aqui o povo cearense, 
aceitei o convite do meu partido e, buscando também 
a realização de sonho pessoal, concorri à Prefeitura, 
recebendo mais de 53% dos votos dos sobralenses. 
Creio estar pronto para corresponder a tal responsabi-
lidade e isso se deve, em grande parte, à experiência 
obtida como Deputado Federal.

Estive nesta Casa entre 1995 e 1999 e a ela 
retornei em 2003. Em 6 anos de mandato conheci 
um ambiente plural, de convivência com contrários 
e constante aperfeiçoamento pessoal e político, que 

hoje considero indispensável à formação de qualquer 
homem público. Descobri, ainda, o quanto se trabalha 
no plenário, nas Comissões, no encaminhamento de 
soluções para a população que representamos.

Muitas lutas travei nesse período.
Cobrei a recuperação da infra-estrutura de trans-

porte, o que permanece como grande preocupação. 
Defendi a implantação do programa do biodiesel, que 
começa a tornar-se realidade, e de uma refinaria de 
petróleo no Nordeste. Denunciei o processo de deserti-
ficação e o desperdício de água. Pedi a revitalização do 
Rio São Francisco e também a transposição de águas 
para o semi-árido nordestino. Reivindiquei uma nova 
SUDENE. Também apresentei projetos para valorizar 
a língua portuguesa e a literatura brasileira, além de 
propostas para reduzir o número de acidentes e tor-
nar menos agressivo o trânsito em nossas estradas 
e cidades.

Muitas vezes tive de ceder em algum ponto. Nem 
sempre vi minhas idéias aprovadas, mas isso faz parte 
da essência democrática do Legislativo. Importante é a 
tranqüila consciência de ter cumprido meu dever. Para 
fazê-lo, contei sempre com o apoio do meu partido, 
PPS, de sua Liderança nesta Casa, por intermédio do 
Deputado Júlio Delgado, dos colegas, dos servidores 
da Câmara e de meu gabinete parlamentar. A todos 
expresso meus agradecimentos, assim como à Mesa 
Diretora e, em particular, ao Presidente da Casa, o 
nobre amigo Deputado João Paulo Cunha, e também 
ao Deputado Inocêncio Oliveira.

Preparando-me para iniciar nova etapa na vida 
pública, também devo agradecer, de forma muito espe-
cial, aos que ajudaram a torná-la possível, às lideranças 
de Sobral, aos partidos coligados, aos candidatos à 
vereança, à militância partidária e, é claro, à valorosa 
população do Município, que nos proporcionou uma 
grande vitória.

Meu sincero agradecimento ao Deputado Estadual 
Sávio Ponte e ao meu ilustre colega neste Parlamen-
to, Deputado José Linhares, que em nome de Sobral 
somaram seus esforços aos nossos.

Um agradecimento fraterno ao Prefeito Cid Go-
mes, cuja excelente administração amplia o desafio de 
ser seu sucessor. Sobral é hoje referência em gestão 
pública no Brasil, e o mínimo que posso fazer é traba-
lhar incessantemente para manter essa condição.

Meu muito obrigado, ainda, ao Deputado Estadual 
Ivo Gomes e ao Ministro da Integração Nacional, meu 
amigo fraterno Ciro Gomes, filhos de Sobral e apoia-
dores incondicionais de minha candidatura.

Estou chegando ao final do meu pronunciamento, 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e a ambigüi-
dade de sentimentos permanece. O gosto pela tribu-
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na e pela atividade parlamentar é significativo, mas 
devo deixá-las, pois o chamamento à ação executiva 
é iminente.

Na prática, entretanto, essa dúvida está resolvida, 
pois a certeza do dever a cumprir indica o meu rumo. 
E, de qualquer forma, mais forte do que a contradição 
pessoal entre a vontade de ficar e o entusiasmo de 
iniciar o trabalho em Sobral é a confiança nas institui-
ções democráticas, reforçada tanto pelo exercício do 
mandato parlamentar como pela eleição à Prefeitura.

Temos um Poder Legislativo vigoroso, fundamen-
tal para o processo democrático e o desenvolvimento 
do País. Temos um Judiciário respeitado, inclusive na 
esfera eleitoral, como se pôde comprovar no pleito de 
outubro passado. E temos um Executivo capaz, liderado 
pelo Presidente Lula, que há de justificar a esperança 
dos brasileiros.

Despeço-me, então, nobres colegas, já com sau-
dade, mas animado e convencido de que continua-
remos todos trabalhando por um Brasil melhor, seja 
nesta Casa, seja no Executivo da minha querida ci-
dade de Sobral.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência convoca os Srs. Deputados para virem ao 
plenário. Esta sessão extraordinária tem pauta única, 
que é a votação da PEC que aumenta o FPM em 1%. 
Logo após essa votação, realizaremos outra sessão 
extraordinária, para, em segundo turno, votarmos a re-
ferida PEC. Posteriormente, faremos a terceira sessão 
extraordinária – que espero seja a mais rápida possível 
–, para votarmos a PEC Paralela, conforme compro-
misso assumido, desde que foi referendada por todos 
os partidos políticos com assento no Senado Federal. 
Nesta Casa há o compromisso de votá-la. Em seguida, 
votaremos a PEC do trabalho escravo. 

Temos, portanto, o compromisso de votar essas 
três PECs. Trabalharemos até meia-noite, já que hoje 
é o último dia de trabalho em plenário nesta Casa. A 
partir de amanhã, só funcionarão a Comissão Mista do 
Orçamento e a Comissão de Sindicância que investiga 
o caso do Deputado André Luiz.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Elias.

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS (PTB – ES. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou dando en-
trada nesta Casa a projeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a criar a Fundação Universidade Federal do 
Norte do Espírito Santo, a ser instalada em Linhares, 
o maior Município da região.

Essa iniciativa atenderá à demanda, com expan-
são de oferta do ensino superior público do Espírito 
Santo, já que a formação dos jovens capixabas está 

centralizada numa única universidade, situada em 
Vitória.

Pela relevância do projeto, solicito o apoio dos 
pares para sua aprovação.

Passo agora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a tratar de outro assunto. Como muitos de meus 
nobres pares provavelmente sabem, o povo de Linha-
res, no Espírito Santo, conferiu-me, mais uma vez, a 
elevada honra de eleger-me seu Prefeito. Voltarei, pois, 
dentro de poucas semanas, a exercer um mandato 
no Executivo, naquela instância política, o Município, 
em que a democracia tem suas raízes, por ser a mais 
próxima do cidadão.

Em Linhares, comecei a vida pública. Lá me elegi 
Vereador, em 1977. Depois, fui Vice-Prefeito, entre 1983 
e 1988 e, finalmente, Prefeito, entre 1993 e 1996. Por-
tanto, ao ser reconduzido ao cargo, agora, para dirigir 
os destinos daquela dinâmica comunidade, tenho mo-
tivos bastantes para orgulhar-me, porque os munícipes 
me demonstraram, inequivocamente, terem aprovado 
o meu anterior trabalho à frente da Prefeitura. Para 
quem escolheu a política como campo de atuação, 
pode haver recompensa maior?

Se tenho razões para estar feliz com a nova in-
cumbência, não deixo de sentir-me pesaroso por pre-
cisar interromper meu segundo mandato de Deputado 
Federal. Esse, parece-me, um óbvio inconveniente da 
não-simultaneidade dos pleitos municipais com os plei-
tos estaduais e federais. Na presente situação, na falta 
de simultaneidade, nós, Parlamentares, caso vitoriosos 
numa disputa municipal, como me ocorreu na eleição 
deste ano, temos de renunciar ao mandato, ainda na 
metade de seu exercício.

É a regra do jogo, porém está longe de ser a ide-
al. Confrontamo-nos com um desnecessário dilema, 
quando somos convocados a novas missões, que não 
têm por que ser incompatíveis com o mandato parla-
mentar exercido em sua inteireza. Somos forçados a 
renunciar a uma parcela significativa desse mandato, 
o que não se daria se as eleições se dessem à mesma 
época, para todos os cargos.

Meu pesar ao deixar esta Casa vem de estar eu 
ciente de sua relevância na construção da democracia 
brasileira. Que raro privilégio esse de ser representan-
te, na Casa do Povo por excelência, desse nosso sis-
tema de governo. Sou um dos 513 cidadãos a quem 
o eleitorado de nosso País incumbiu de representá-lo 
neste foro de debate e deliberação. Como não envai-
decer-me por ter, por duas vezes seguidas, recebido a 
missão de integrar a bancada de Deputados Federais 
de meu Estado, o Espírito Santo?

Foi muito importante, para mim, a experiência 
no Legislativo Federal. Pude ver, ao longo de meus 
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dois mandatos, o quão injusta tem sido a avaliação 
deste Poder pelo noticiário e, em conseqüência, pela 
própria opinião pública, alimentada, muitas vezes, por 
informações cheias de preconceito.

Em verdade, somos um poder muito exposto, 
aberto, mais do que qualquer outro, ao olhar externo. 
A sociedade pode acompanhar, em pormenor, o que 
aqui se faz ou se deixa de fazer.

Não penso apenas na divulgação quotidiana de 
nossas atividades, pelos órgãos de comunicação da 
própria Casa e outros. Tenho em mente, também, o 
próprio acesso da população a nossa faina diária e 
o contato freqüente do Parlamentar com os que re-
presenta.

Sempre me pareceu, ao longo dos 6 anos em que 
aqui estou, um espetáculo impressionante o que nos 
proporciona o percorrer o corredor das Comissões. Ali 
vemos a própria cara do povo brasileiro, simbolizado 
pelas pessoas de todos os estratos sociais, provenien-
tes de todas as Unidades da Federação, organizadas 
ou não, homens e mulheres, jovens e idosos, que aqui 
vêm dar sua presença ostensiva para pressionar, re-
clamar, vigiar, aplaudir ou censurar. Muitos podem não 
gostar, mas vejo esse espetáculo como uma prova 
concreta dos avanços de nossa democracia.

A grande exposição nos torna, contudo, vulne-
ráveis aos mal-intencionados. É fácil focar o plenário 
vazio e exibir essa imagem para todo o País, para di-
zer que aqui não se trabalha, sem esclarecer que, com 
toda certeza, naquele momento, não se está em fase 
deliberativa, não é a hora da Ordem do Dia. Naquele 
mesmo instante, podem estar funcionando, em concor-
ridas reuniões, as Comissões desta Casa. Entretanto, 
é passada ao público a falsa imagem de desídia.

Muitas vezes, também, avalia-se nossa produ-
ção legislativa de um ângulo meramente quantitativo, 
partindo-se do pressuposto de que quanto mais pro-
posições são votadas, melhor para o País.

É uma perspectiva enganosa, que confunde agi-
tação com operosidade, quantidade e qualidade. Te-
mos de olhar a natureza das matérias sobre as quais 
deliberamos, a dificuldade técnica dos projetos, a ne-
cessidade, para ter as proposições aprovadas, de 
intensas negociações políticas, não só aqui dentro, 
entre os partidos ou entre o Governo e a Oposição, 
mas também e, não raro, principalmente, com a so-
ciedade organizada.

O período em que exerci meu mandato, desde a 
legislatura iniciada em 1999, foi extremamente fecundo, 
tendo nele sido votadas matérias da mais alta relevân-
cia para o Brasil, sobre as quais, infelizmente, no curto 
tempo de que disponho, não poderei deter-me.

Não poderia, no entanto, deixar de referir-me, por 
exemplo, à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, a muito conhecida Lei de Responsabilidade Fis-
cal. Considero, às vezes, um milagre essa proposição 
ter sido aprovada, dada a sua natureza verdadeiramente 
revolucionária, mas também, por isso mesmo, muito 
conflituosa. Tratava-se de corrigir vícios arraigados há 
decênios na cultura administrativa do setor público.

É claro que a disciplina introduzida pela lei afeta, 
muitas vezes, os interesses de curto prazo de um ou 
outro gestor do setor público, que vai, não raro, sentir-
se preso numa camisa-de-força. Reconheço, também, 
que, ao cabo de já quase 5 anos de sua vigência, se-
ria bom revê-la, corrigir-lhe uma ou outra demasia ou 
aspecto que não funcione. Mas, na sua essência, só 
há que louvar a norma, chave para que a gestão da 
coisa pública, em todos os níveis, paute-se pelo rigor 
republicano. Que nos lembremos da situação de des-
calabro em que, muitas vezes, um Prefeito ou Gover-
nador eleito herdava a Prefeitura ou o Estado que iria 
administrar, para louvarmos a reviravolta que a pre-
sente lei significou.

Um outro exemplo relevante, entre muitos, foi a 
Lei nº 10.336, de 2001, que instituiu a Contribuição 
de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, com 
referência aos combustíveis. Os recursos cuja gera-
ção propiciou, se usados com critério, serão decisivos 
para o bom êxito das parcerias público-privadas na 
construção da infra-estrutura de transportes de que 
estamos tão carentes.

Essa relação de produtos de maior interesse da 
legislatura passada poderia estender-se por inúmeras 
outras proposições, tais como a Emenda Constitucional 
nº 22, que instituiu os juizados especiais no âmbito da 
Justiça Federal, a de nº 23, que criou o Ministério da 
Defesa, a de nº 29, que assegurou os recursos mínimos 
para financiamento das ações e serviços públicos de 
saúde, e a de nº 31, que criou o Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza.

Na presente Legislatura, quero ressaltar, sobre-
modo, a continuidade e o aprofundamento da reforma 
da previdência e os sensíveis progressos feitos na re-
forma tributária. Também de fundamental importância 
foi a tramitação, por esta Casa, do projeto de lei que 
institui as normas para as já mencionadas parcerias 
público-privadas, no âmbito da administração pública. 
Essa lei, agora em fase final de tramitação no Senado, 
poderá ser peça decisiva na retomada do desenvolvi-
mento nacional.

Não quero despedir-me da Câmara sem antes 
mencionar alguns problemas ponderáveis que o País 
ainda tem de arrostar para consolidar suas instituições 
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democráticas. Refiro-me, em especial, ao relaciona-
mento entre os Poderes Executivo e Legislativo.

Pensávamos, com a Emenda Constitucional nº 32, 
haver estabelecido uma disciplina eficaz com relação 
às medidas provisórias. Alguns colegas, à época, an-
teviram a continuação ou, até mesmo, o agravamento 
de uma relação conflituosa. É o que temos visto.

Um ponto básico, naturalmente, para corrigir a in-
desejável situação é o próprio Executivo disciplinar-se 
e resistir ao impulso de editar MPs para assuntos que 
podem, perfeitamente, ser conduzidos pelo caminho 
normal de elaboração de normas. Afinal, o Executivo 
pode pedir urgência na tramitação de seus projetos. E 
temos ainda o regime de urgência urgentíssima.

Quando mais não seja, tenhamos presente o cli-
ma de insegurança jurídica que se implanta quando 
boa parte das leis editadas nos últimos anos provém 
de medidas provisórias. O que se faz por medida pro-
visória, por medida provisória se desfaz, não sendo 
essa uma boa característica de nosso marco jurídico, 
como qualquer profissional do Direito bem sabe.

Outro ponto a merecer atenção é uma certa ten-
dência de desvalorização do trabalho das Comissões, 
como conseqüência das inúmeras ocasiões em que 
matérias são levadas diretamente a plenário. Nas de-
mocracias contemporâneas, os legislativos eficazes e 
bem institucionalizados, com capacidade de trazer a 
sua contribuição efetiva à produção legal, repousam 
sobre um sólido sistema de comissões. Em lugar de 
ficarmos deblaterando contra o chamado “rolo com-
pressor”, é melhor valorizarmos as Comissões, como 
foros técnicos e, também, políticos, por meio dos quais 
o Legislativo pode imprimir a sua própria perspectiva 
no preparo da lei, em vez de desempenhar um papel 
menor nesse processo, em que a iniciativa raramente 
lhe cabe.

Ao encerrar este meu pronunciamento, quero ex-
pressar minha gratidão às Sras. e Srs. Deputados, em 
especial aos meus nobres companheiros de partido, 
o PTB, e aos colegas de outras bancadas, por todos 
esses anos de convívio rico e produtivo. Nesta Casa 
muito aprendi sobre a importância do debate demo-
crático, no qual idéias se confrontam, mas se buscam 
denominadores comuns, dentro de uma cultura de 
respeito às diferenças, mas que valoriza a boa nego-
ciação, satisfatória para as partes em conflito.

Espero, em meu novo papel como Prefeito, poder 
continuar contando com a colaboração de todos e ex-
presso-lhes o meu desejo de que possam, em algum 
momento, usufruir da hospitalidade do povo capixaba, 
em especial o dos moradores de Linhares.

Que possamos, com o trabalho que conheço e 
com a vontade da Câmara dos Deputados, transfor-
mar este País.

Agradeço a todos os colegas o apoio e o aprendi-
zado que tive nos 2 mandatos nesta Casa e que Deus 
nos ajude na nova missão. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Meus 
cumprimentos, nobre Deputado. Desejo a V.Exa. mui-
ta felicidade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado Leônidas 
Cristino, meu colega de bancada que deixou a tribuna 
agora, referiu-se aos momentos em que permaneceu 
entre nós na Câmara dos Deputados. Agora elegeu-se 
Prefeito de Sobral. Registro este depoimento: estamos 
orgulhosos de conviver com S.Exa., que como militan-
te político e Parlamentar é exemplar e também o será 
como Prefeito.

Aproveito a oportunidade para salientar que ten-
tarei chegar a um entendimento com o Deputado Cus-
tódio Mattos. Por isso, vou dirigir-me à Liderança do 
PSDB, para tentarmos articular com a Oposição as 
votações de hoje.

O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no início do ano, ocupei a tribuna desta Casa 
para manifestar de público a minha indignação diante 
da insensibilidade demonstrada pela direção da Uni-
versidade Estácio de Sá, localizada no Rio de Janeiro, 
que se negava a dar cobertura médica e financeira à 
aluna Luciana Gonçalves de Novaes, vítima de uma 
bala perdida no campus do bairro Rio Comprido.

Luciana, de família radicada em Nilópolis, cidade 
que me delegou o voto da representatividade nesta 
Casa, era uma jovem feliz, que sonhava, e muito, com 
um mundo belo, repleto de felicidade. Queria estudar, 
formar-se, constituir família e viver todos os sonhos 
possíveis e imagináveis. Lamentavelmente, Sr. Presi-
dente, esse projeto de vida, pelo menos por enquanto, 
está sendo adiado pelo infortúnio, pela adversidade 
que cruzou o seu caminho de forma estúpida, de forma 
violenta e inimaginável.

Desgraçadamente, Sr. Presidente, a jovem Lucia-
na, na época com apenas 20 anos de idade, viu-se diluir 
em sangue o sonho de tornar-se enfermeira, atividade 
nobre que a capacitaria para cuidar de pessoas enfer-
mas, com o objetivo de torná-las novamente saudáveis 
e felizes. Baleada no rosto por um tiro de fuzil – de cuja 
procedência até hoje não se tem informações, devido 
a falhas nas investigações –, ela acabou ficando, in-
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felizmente, tetraplégica, por isso mesmo imobilizada, 
tomara que não, para o resto da vida.

Felizmente, Sr. Presidente e nobres Deputados, 
os desembargadores Ademir Paulo Pimentel, José 
Samuel Marques e Nametala Machado Jorge, da 13ª 
Câmara Cível, fizeram justiça, determinando à direção 
da Universidade Estácio de Sá que coloque à disposi-
ção da estudante Luciana um imóvel adaptado ao seu 
estado de saúde e que também pague o tratamento 
médico da jovem enferma. Determinaram ainda os 
Srs. desembargadores que o imóvel fique localizado 
próximo ao Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, Zona 
Sul do Rio de Janeiro, onde a jovem faz tratamento. O 
apartamento terá ainda de ter portas que permitam a 
passagem de maca, banheiros grandes e rede elétrica 
apropriada para os equipamentos. Por determinação 
judicial, o estabelecimento de ensino universitário terá 
também de pagar multa diária de R$300,00 enquanto 
não cumprir a decisão.

Consideramos a medida mais que justa, porque 
pretende corrigir uma injustiça imperdoável que a uni-
versidade vem praticando, por querer eximir-se de uma 
culpa que é, sem dúvida alguma, da instituição.

Resta-nos, portanto, festejar a decisão da Jus-
tiça e torcer agora para que a jovem Luciana consiga 
pelo menos cuidar de suas feridas com o mínimo de 
dignidade.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, desejo apenas sugerir ao 
Presidente Lula, na reforma ministerial que S.Exa. pre-
tende implementar, a criação do Ministério da Reunião 
e o Ministério do Adiamento, porque, assim, teremos 
um fórum adequado a que nos dirigir para tratar das 
demandas do Brasil. Reunião e adiamento acontecem 
com muita freqüência no Governo e, portanto, tem de 
haver o fórum adequado para se discutir a respeito.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, deixo registrado 
nosso protesto no sentido de que, na sessão extraor-
dinária, não está incluída a proposta de emenda da 
Previdência, a chamada PEC Paralela, o grande sonho 
de vários servidores públicos que aguardavam sua vo-
tação ainda neste ano. Está claramente demonstrado 
não ser intenção do Governo pautar a PEC Paralela. 
Aqueles que acreditavam e estavam na vã expectati-
va de que pudéssemos votá-la vêem chegar o final do 
exercício legislativo sem sua apreciação. 

Fica claramente demonstrada a má vontade da-
queles que, ao votar no Senado a PEC da Previdência, 
acreditavam que ela pudesse ser o lenitivo e o paliativo 
para aquela situação prevista. O Governo do PT chega 

ao poder e vira as costas aos trabalhadores. Fica clara 
e insofismável essa posição no último dia legislativo 
do ano de 2004. 

O SR. REGINALDO LOPES (PT-MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, talvez V.Exas. desconheçam que há um 
país que dificulta o desenvolvimento de 9 em cada 10 
empresas que nele se instalam. Este país fica na pau-
pérrima América do Sul e se chama Brasil!

Esses dados, Sr. Presidente, refletem a realidade 
brasileira e se contrapõem aos esforços desenvolvidos 
diuturnamente por todos os cidadãos e entes jurídicos 
nacionais no sentido da criação de empregos, da pro-
moção do desenvolvimento, da viabilização dos milhões 
de pequenos investimentos que são realizados a cada 
dia por grandes e pequenos empreendedores.

Essa tragédia brasileira, Sr. Presidente, tem nome. 
Trata-se da teia burocrática, que se associa aos não 
menos perniciosos balbúrdia e arrocho fiscais. Recen-
temente, a revista Exame sintetizou o problema, quan-
do, em reportagem sobre a informalidade no Brasil, 
afirmou: “A empresa informal não pode crescer, pois 
que se torna visível ao Fisco, e a formal não consegue 
crescer, devido à concorrência dos informais...” 

Nobres Parlamentares, essa é uma situação que 
tolhe o nosso desenvolvimento econômico, e cabe a 
nós, Deputados e Senadores, responsáveis pela ela-
boração das leis deste País, a obrigação de alterar 
esse cenário perverso. Devemos fazê-lo com a maior 
urgência possível, em especial no que se refere às 
empresas de menor porte, que, pela própria classe 
a que pertencem, costumam ser as maiores vítimas 
dessa situação anômala. 

Há, nesta Casa, diversas iniciativas que visam 
facilitar a vida das pequenas, médias e microempre-
sas, e devemos aprová-las. Devemos, principalmente, 
dar atenção e prioridade à aprovação da Lei Geral da 
Micro e Pequena Empresa, que, seguramente, será 
apresentada à Câmara dos Deputados dentro de al-
gumas semanas.

Essa proposição, Sr. Presidente, é fruto de um 
trabalho longo e penoso, porém genuinamente demo-
crático. Empresários de todo o País foram ouvidos, 
assim como inúmeras organizações sociais, sob a 
coordenação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas – SEBRAE. Todos buscavam 
atender à determinação do art. 146 da Constituição, que 
prevê tratamento diferenciado e favorecido às peque-
nas e microempresas, inclusive no que diz respeito à 
tributação. Todos procuravam saídas para mudar aquele 
quadro trágico de sermos um país de empreendedores 
cuja legislação dificulta empreender.
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A proposta final será entregue em breve a S.Exa. 
O SR. PRESIDENTE da República. Devemos nos orga-
nizar e dar apoio ao Presidente Lula, para que S.Exa. 
rechace eventuais forças contrárias à proposta e envie, 
de imediato, o projeto da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa a esta Casa. 

Ao mencionarmos “eventuais forças contrárias”, 
Srs. Deputados, não o fazemos por mera retórica. 
Enfatizamos a advertência e o apelo porque já estão 
identificadas resistências, oriundas principalmente da 
Receita Federal, temerosa de perder arrecadação e 
poder. Neste quadro, nós, legisladores, teremos que 
fazer uma clara opção: ou ficamos com o Brasil e com 
o seu povo e simplificamos a gestão das pequenas e 
microempresas, que representam cerca de 98% dos 
negócios da Nação e são as principais propulsoras 
do desenvolvimento nacional, ou ficamos com a bu-
rocracia, que vê a empresa como fonte de tributos, ou 
ficamos com os exatores, que promovem no País uma 
verdadeira derrama.

Dentre os inúmeros benefícios imediatos previstos 
na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa está a sim-
plificação da tributação e dos seus livros fiscais. Preten-
de-se a criação do Super-SIMPLES, um imposto único 
que será rateado pelas 3 esferas de governo. Consta 
ainda da proposição a criação do cadastro único, indis-
pensável à operacionalização do imposto mencionado. 
É também previsão da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa, Sr. Presidente, que as empresas de presta-
ção de serviços, hoje excluídas do SIMPLES, possam 
aderir ao Super-SIMPLES. Por sua vez, empresas com 
faturamento até 2,4 milhões de reais poderão atuar 
em um ambiente fiscal e legal simplificado, e haverá 
também regras distintas por faixa de faturamento, de 
forma a beneficiar empresas com faturamento anual 
de 60 mil reais até 6 milhões de reais.

A aprovação da Lei Geral da Micro e Pequeno 
Empresa, Srs. Deputados, acena para amplos bene-
fícios a serem auferidos pelo conjunto da sociedade. 
Mais emprego, redução expressiva da informalidade, 
maior acesso a financiamentos, assim como maior se-
gurança no crédito, reduzindo as taxas de juros, além 
da ampliação da base tributária, que permitirá, a médio 
prazo, uma redução das alíquotas de tributos, mercê 
de sua maior base de incidência. Esse fenômeno, Sr. 
Presidente, também contribuirá, dada a introdução de 
maior justiça fiscal, para reduzir a babel de tributos e 
a significativa evasão fiscal, que compromete a moral 
da sociedade e inibe até mesmo aqueles que desejam 
cumprir suas obrigações tributárias.

O projeto da Lei Geral da Micro e Pequena Em-
presa é, portanto, a oportunidade de realizarmos uma 
verdadeira revolução neste País, moralizadora, simpli-

ficadora e promotora do desenvolvimento econômico. 
Devemos nos organizar e ficar atentos, cobrando do 
Poder Executivo o rápido envio da proposta ao Con-
gresso e organizando-nos para a sua rápida e com-
pleta aprovação.

Muito obrigado.
O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, qual o 
empecilho para darmos início à Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Es-
tamos aguardando o quorum de 308 Srs. Deputados. 
Já temos registrados no painel eletrônico 278 nomes, 
portanto, precisamos de mais 30, para darmos início 
à votação, em primeiro turno, da PEC que trata do au-
mento de 1% do FPM dos Municípios brasileiros. 

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, não 
poderíamos ao menos iniciar a discussão?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sim, 
nobre Deputado, mas há a praxe de, tratando-se de 
matéria que requer quorum regimental de 308 Parla-
mentares, começarmos com esse número. O Presiden-
te João Paulo Cunha está chegando e, quando S.Exa. 
chegar, poderá decidir se dará início às discussões. É 
boa idéia a de V.Exa. 

O SR. RONALDO DIMAS – Penso que adianta-
riam bastante os serviços, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Sim.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Colbert Martins.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, desejo cumprimentar o Deputado Leônidas 
Cristino, que se despede desta Casa hoje, e desejar-
lhe sucesso à frente da Prefeitura de Sobral, onde há 
uma trajetória de trabalho do PPS. 

S.Exa. poderá contar conosco, Parlamentares do 
PPS, e com nosso partido. Deputado Leônidas, apos-
tamos na linha de sucesso e de compromisso público 
que o PPS tem em todo o Brasil, em todo o Ceará, 
particularmente em Sobral. Muita sorte a V.Exa.

Sr. Presidente, o Desembargador Carlos Alberto 
Dutra Cintra, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
da Bahia, nascido em Ipirá, recebe hoje à tarde o título 
de Cidadão Honorário de Salvador. 

A homenagem tem origem em projeto apresen-
tado pela Vereadora Olívia Santana. É uma justa ho-
menagem que a Bahia presta ao Desembargador 
Dutra Cintra, pois foi a pessoa que virou uma página 
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da História daquele Estado, a do domínio absoluto do 
Poder Executivo sobre ações do Poder Judiciário. O 
Desembargador Dutra Cintra, que foi Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, demonstrou 
e demonstra sua independência e força no Tribunal 
Regional Eleitoral, deixando claro que quem manda 
na Bahia são seus cidadãos. 

Aqueles que achavam que podiam conduzir as 
ações do Poder Judiciário já estão ao largo da Histó-
ria. Aliás, estão atrás da História, perderam o bonde. 
Perderam uma boa parte do tempo, porque não con-
seguiram, evidentemente, instrumentalizar a Justiça 
na Bahia. 

Repito que hoje o Desembargador Carlos Alberto 
Dutra Cintra será agraciado com o título de Cidadão 
Honorário de Salvador. Penso que deveria receber ou-
tros títulos, mas um título importante nós, baianos, já 
lhe conferimos: o de reconhecimento de que o Tribunal 
de Justiça da Bahia, após a gestão do Desembargador 
Carlos Alberto Dutra Cintra, é outro. Nesse novo Tribunal 
as pessoas marcam audiência com os desembargado-
res, não mais com alguns que ficavam instalados na 
Avenida Paralela em Salvador. Hoje marca-se audiência 
com os desembargadores para dialogar. 

Entendemos que, com força e independência, o 
Judiciário conduzirá a nossa Bahia, cada vez mais e 
mais proximamente, a uma plena e completa demo-
cracia.

Portanto, ao Desembargador Carlos Alberto Du-
tra Cintra, os nossos cumprimentos. Nós nos sentimos 
muitos honrados com o convite e por ele ser o novo 
Cidadão Honorário de Salvador. 

Durante o discurso do Sr. Colbert Martins, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Claudio Cajado, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Claudio Cajado) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, é uma honra sermos presididos por 
V.Exa., que, como o Deputado Colbert Martins, repre-
senta a Bahia nesta Casa.

Ontem, no final da sessão, acordamos que hoje, 
às 11h30min, votaríamos, necessariamente, em pri-
meiro turno, não a PEC de uma forma geral, mas o 
destaque específico que possibilita aos Prefeitos de 
todo o País o aumento do FPM no valor de 1%. São 
13h15min e nada aconteceu. A notícia que nos che-

ga é que foi realizada uma reunião na qual teria sido 
decidido pelo Governo que só se votássemos toda a 
reforma tributária é que votaríamos a matéria especí-
fica dos Prefeitos. 

Lembro a V.Exa. que esta Casa é feita de acor-
dos, que esta Casa só funciona em função de acordos 
feitos e de compromissos selados, e o compromisso 
firmado com todos os Parlamentares foi o de votar-
mos essa matéria, independentemente do texto de 
uma maneira geral.

Dessa forma, pergunto a V.Exa., Sr. Presidente 
– e V.Exa. pode se informar com o Presidente João 
Paulo, que já está chegando –, se efetivamente vamos 
cumprir o compromisso firmado ontem e teremos, com 
duas horas de atraso, a votação em primeiro turno da 
matéria relativa aos Prefeitos que consta da reforma 
tributária. Depois, faríamos uma segunda reunião para 
votarmos a PEC Paralela e o segundo turno da matéria 
dos Prefeitos. Assim, terminaríamos o ano votando o 
que foi combinado com todas as Lideranças desta Casa 
e não o que quer um ou outro setor do Governo.

Sr. Presidente, quero apenas saber qual é a res-
posta de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tada Laura Carneiro, a pauta hoje é composta, nesta 
primeira fase, pela PEC que trata da reforma tributária. 
Então, alcançando o quorum regimental, vamos iniciar 
a discussão da PEC da reforma tributária.

Durante o discurso da Sra. Laura Car-
neiro, o Sr. Claudio Cajado, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. João Paulo 
Cunha, Presidente.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho 
que há concordância de todo o Plenário no sentido de 
iniciar a discussão. Não podemos começá-la?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Não, 
Deputado. Como a pauta é somente a emenda cons-
titucional, o quorum é de 308 Deputados. Então, pre-
cisamos aguardar.

A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
poderia então mandar acionar as campainhas e o fim 
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do trabalho nas Comissões para que efetivamente te-
nhamos quorum. 

Faltam apenas 17 Deputados para que possamos 
começar a discutir a matéria, cumprindo o acordo feito 
tão bem por V.Exa., como sempre.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – De-
termino que sejam acionadas as campainhas, suspen-
sos os trabalhos nas Comissões e convocados todos 
os Srs. Deputados para que possamos dar início à 
Ordem do Dia.

O SR. PEDRO HENRY – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO HENRY (PP – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, participei 
agora de uma reunião na Liderança do Governo, com 
o Líder Professor Luizinho e alguns outros líderes par-
tidários, e ainda não há consenso sobre a votação da 
reforma tributária. 

Acho que esse importante projeto, que realinha 
a questão tributária no País, não deveria ser tratado 
a toque de caixa, no último dia de funcionamento do 
Congresso Nacional este ano.

Como não houve entendimento até agora sobre 
como fazer isso, como esse acordo não foi formulado, 
oriento a bancada do Partido Progressista para que 
obstrua, a fim de que não seja atingido o quorum para 
começarmos o processo de votação.

A reforma tributária traz questões emblemáticas 
para diversos Estados brasileiros e não pode ser vo-
tada neste momento. Da forma como está redigida, 
trará prejuízos incalculáveis a inúmeros Estados. Não 
há consenso nem no CONFAZ, órgão onde os Estados 
buscam a eqüidade. 

Entendo que esse assunto merece um pouco 
mais de maturação. Vamos continuar a nossa luta 
para que, na Ordem do Dia da sessão plenária desta 
tarde, possamos, efetivamente, abordar o assunto de 
maneira clara, sem tentar, num gesto até oportunista, 
votar in totum a reforma tributária. 

É preciso destacar com absoluta clareza: não há 
acordo entre os Líderes neste momento. Sendo assim, 
encaminho pela obstrução.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Mi-
noria gostaria de ver essa questão bem esclarecida.

Antes de ser Deputado Federal, tive a honra e o 
privilégio de ser Secretário da Fazenda, e posso afir-

mar que somente no auge do regime militar é que se 
obteve consenso absoluto em questões tributárias.

O que discutimos ontem, sob a condução de 
V.Exa. e com a presença de todas as Lideranças par-
tidárias, foi a necessidade de se dar uma resposta às 
demandas dos quase 6 mil Prefeitos deste País. A 
Oposição, de forma generosa – e aqui falo por ela –, 
disse que faria o possível e o impossível para ajudar o 
Presidente Lula a cumprir pelo menos uma das muitas 
promessas que fez a este País. A afirmativa de que se 
daria 1% do FPM aos Municípios foi do Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva. 

Se hoje, último dia desta Sessão Legislativa, 
condicionarmos a concessão desse 1% de FPM aos 
Prefeitos à possibilidade de aprovação global da refor-
ma tributária; se despirmos essa afirmativa das firulas 
parlamentares, o que está se dizendo, em português 
claro, é o seguinte: não queremos dar esse 1% aos 
Prefeitos; alguns membros da base do Governo não 
querem que o Presidente da República cumpra sua 
palavra. 

É isso o que estamos discutindo, porque esse en-
tendimento em torno do ICMS foi perseguido durante 
2 anos, e se for conseguido na tarde de hoje, isso só 
por milagre, por arte do Espírito Santo, é impossível. É 
o mesmo que impor uma condição que, de antemão, 
todos sabemos, salvo no exercício do mais refinado 
otimismo, para não dizer visualização equivocada do 
processo, não vai ocorrer. 

Nós, da Oposição, que tradicionalmente obstruí-
mos as votações, queremos ajudar o Presidente Lula 
a cumprir sua promessa. Isso foi dito claramente, e é 
repetido aqui. Entendemos como foi dito, aliás muito 
bem, por V.Exa., na sessão de ontem: suprimir, des-
membrar o destaque que se refere ao 1% do FPM e 
votar favoravelmente, a favor dos Prefeitos do País.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem 
foi conduzido por V.Exa. um acordo na Casa para que 
hoje fizéssemos o fatiamento e votássemos somen-
te o percentual de 1% que irá para as Prefeituras de 
todo o País, acordo esse que contou inclusive com a 
concordância do Líder do Governo – e até podemos 
recorrer às notas taquigráficas para comprovar o que 
digo. Agora há uma movimentação para que o acordo 
não seja cumprido, com base em argumentos que de-
fendem que temos de votar o restante da reforma.

Ora, Sr. Presidente, o acordo foi feito e deve ser 
cumprido. Se não for cumprido, vários Municípios fi-
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carão em dificuldade. A responsabilidade será única 
e exclusiva do Governo, porque as oposições estão 
totalmente de acordo. Queremos votar o fatiamento, 
ou seja, somente o percentual relativo ao aumento 
do FPM.

É de bom tom que se convoquem todos os Par-
lamentares da base do Governo para que votemos o 
que foi combinado ontem. 

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, du-
rante duas semanas foram feitos debates para que a 
reforma tributária fosse votada de forma explicitada. O 
Partido Liberal não concorda com a votação, de afoga-
dilho, da reforma tributária como um todo, e recomenda 
aos seus Parlamentares que não registrem mais suas 
presenças, apesar de já existirem 366 Deputados, sem 
que antes seja fechado o acordo sobre o FPM, como 
havíamos acertado.

O Partido Liberal solicita aos seus membros que 
ainda não registraram suas presenças que não o fa-
çam, pois também entraremos em obstrução.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Ariosto Holanda.
O SR. ARIOSTO HOLANDA (PSDB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, na semana pas-
sada, tivemos a grata satisfação de participar do lan-
çamento de um outro veículo de comunicação desta 
Casa Legislativa. Trata-se da revista Plenarium, que 
pretende ser o órgão de divulgação institucional da 
Câmara dos Deputados. Ao lado de outros importan-
tes instrumentos, a exemplo da Rádio Câmara e da TV 
Câmara, a Plenarium pretende ser mais um canal de 
diálogo entre a Câmara dos Deputados, o meio aca-
dêmico e a sociedade civil.

De há muito, prescindíamos de um periódico 
que contemplasse a opinião de diversos segmentos 
da sociedade, em especial da intelligentsia brasileira, 
concentrada, sobretudo, nas universidades e centros 
de pesquisa e pós-graduação do País.

O primeiro número desta revista traz como eixo 
temático central a relação entre o Poder Legislativo e 
a Democracia Contemporânea, ao ensejar profunda 
discussão sobre a necessidade imperiosa de uma 
reforma política que não se limite apenas às mudan-
ças das regras eleitorais, mas que possibilite o forta-
lecimento da democracia em nosso País. Essa seção 
conta com artigos de renomados cientistas políticos, 
ligados a centros de excelência na área das Ciências 

Sociais, como o IUPERJ, USP, CEBRAP e UnB. São 
nomes como Fabiano Santos, Fernando Limongi, Ar-
gelina Figueiredo, David Fleischer, Carlos Ranulfo 
Melo, entre outros.

Vale destacar também a participação de Depu-
tados desta Casa que, com sua experiência parla-
mentar, aliada ao conhecimento científico, produziram 
ensaios sobre temas diversos, a exemplo de Bonifácio 
de Andrada, Gustavo Fruet, Arlindo Chinaglia e Del-
fim Netto. 

Particularmente, Sr. Presidente, ao receber o con-
vite do editor da revista, o jornalista Jorge Cartaxo, da 
Secretaria de Comunicação Social desta Casa, senti-me 
motivado a escrever um artigo intitulado O Desafio da 
Geração de Trabalho. Nele mostramos que uma política 
de geração de trabalho só terá êxito se vier acoplada 
a uma política de capacitação tecnológica da popula-
ção, que tenha como base a educação profissional, a 
extensão tecnológica e a informação.

A Plenarium traz ainda uma seção intitulada Idéias 
e Leis, onde se pretende levar à sociedade o conhe-
cimento de importantes dispositivos legais produzi-
dos pelo Congresso Nacional. Nesse número, temos 
uma análise do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 
2003).

Para tornar mais palatável ao grande público, a 
revista inova e traz seções contendo charges comen-
tadas por Paulo Caruso, discursos e imagens impor-
tantes para a reconstituição de nosso passado históri-
co e “causos” políticos ao sabor da pena do jornalista 
Sebastião Nery. 

Como a História é fonte de infinitas lições, vale a 
pena também reler o Discurso de Abertura da Assem-
bléia Nacional Constituinte, de 1987, do então Deputado 
Ulysses Guimarães, bem como o comentário a esta 
peça da oratória parlamentar feito pelo jornalista Luiz 
Gutemberg. Ainda na Seção Histórica, temos um arti-
go do Consultor Legislativo Ricardo Oriá, que mostra 
a participação da mulher no Parlamento brasileiro, na 
figura de nossa primeira Deputada Federal, a médica 
e professora paulista, Carlota Pereira de Queirós.

Gostaríamos, portanto, de parabenizar a Dire-
ção desta Casa, que, em momento oportuno, lança 
uma excelente publicação de análise e reflexão para 
toda a sociedade brasileira. Esperamos que esse pro-
jeto editorial da Plenarium tenha continuidade e vida 
longa, independentemente de quem venha ocupar o 
comando desta Casa Legislativa nos próximos anos, 
pois se trata de uma publicação institucional e, como 
tal, serve, antes de tudo, à Câmara e ao País.

Para tanto, encerro estas minhas considerações 
sobre a edição da revista Plenarium, citando um trecho 
do artigo do Presidente desta Casa, Deputado João 
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Paulo Cunha, intitulado: A Câmara dos Deputados e a 
Democracia no Século XXI, que tão bem soube expres-
sar a importância da publicação deste periódico. 

Disse S.Exa:

“Que a revista Plenarium, agora lançada, 
seja, entre outras coisas, um lugar de difusão 
e discussão de conhecimentos sobre o Poder 
Legislativo e de estreita colaboração da pes-
quisa acadêmica com o fazer parlamentar. 
Sobretudo, que constitua mais um dos laços 
que unem esta Casa à opinião pública, contri-
buindo, assim, para o reforço da democracia 
brasileira nesse aspecto fundamental, que é 
a abertura e a transparência das instituições 
em relação à sociedade”. 

Esse é o artigo do nosso Presidente João Paulo 
Cunha, ao comentar sobre a revista Plenarium. Àque-
les que não a conhecem, recomendo que leiam, dado 
o conteúdo de artigos importantes de economistas e 
pensadores que a escreveram. V.Exas. também estão 
aproveitando o espaço desse periódico para contribuir 
com a idéia maravilhosa dessa revista Plenarium. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. TAKAYAMA (PMDB – PR. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a Classificação Internacional de Deficiências, 
Incapacidades e Desvantagens conceitua deficiência 
como perda ou anormalidade de estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou 
permanente.

No Censo 2000, 24,5 milhões de brasileiros se 
declararam ao IBGE portadores de necessidades es-
peciais. Ou seja, 14,5% da população apresentam li-
mitações físicas, sensoriais ou mentais.

No livro Retrato da Deficiência no Brasil, editado 
em 2003, há confirmação de que a exclusão e o pre-
conceito continuam sendo o principal obstáculo para 
os Portadores de Deficiências Especiais – PDE.

Embora tenham a mesma jornada de trabalho 
que os demais, eles recebem em média, 100 reais a 
menos, quando possuem carteira profissional assinada 
e benefícios garantidos pela CLT.

Quanto à escolaridade, também é menor: média 
de 4,8 anos para os cidadãos sem deficiência e 3,9 
anos para os cidadãos com deficiência.

Há desvinculação da imagem do PDE da pobre-
za ou da invalidez, já que 48% deles são chefes de 
família e o índice de miséria entre a população com 
deficiência (29%) é inferior à média da população não 
deficiente, que tem 32,5% das pessoas sobrevivendo 
com menos de 81 reais por mês.

O direito ao trabalho é assegurado a todos, inclu-
sive aos PDEs, pois deficiência não significa incapa-
cidade para os atos da vida civil, nem inaptidão para 
o serviço formal e não-formal nos setores agrícola, 
industrial, comercial e de serviços.

O Código Civil, reformulado pela Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, trata da incapacidade, mas 
não marginaliza o inapto; considera a dificuldade de se 
expressar, porém cria a figura do representante, para 
evitar o abuso e a exploração ilegal.

O Brasil é extremamente rico em exemplos de 
trabalhos efetuados por portadores de necessidades 
especiais que recebem orientação e ensinamentos 
de profissionais habilitados em instituições públicas, 
privadas e em ONGs, merecendo destaque para o 
voluntariado, que se desdobra em atenção e carinho 
em assisti-los.

Agendas de papel reciclado, bolsas bordadas e 
xales de tricô são feitos por deficientes auditivos. Tra-
balhos de telefonia e outros que exigem digitação são 
realizados por deficientes visuais. Tecidos e peças têx-
teis são transformados em obras de arte pelas mãos 
de deficientes físicos que não possuem os membros 
inferiores. Pequenos serviços relacionados ao artesa-
nato são efetuados por deficientes mentais.

Em Curitiba, Capital do Paraná, demonstra-se 
respeito para com os portadores de necessidades 
especiais, ao serem adotadas medidas para acessibi-
lidade a todos os locais públicos, adaptação dos trans-
portes coletivos, instalação de semáforos sonorizados, 
priorização nos atendimentos à educação, à saúde, à 
capacitação profissional e estímulo à contratação de 
PDEs no mercado de trabalho.

Realmente o que eles mais querem é ser tratados 
de igual para igual na sociedade contemporânea, ou 
seja, almejam por cidadania e dignidade.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação 
desta Casa legislativa.

Muito obrigado.
O SR. ZEZÉU RIBEIRO (PT – BA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, dirigi-me à tribuna para lembrar a esta Casa o 
transcurso de 45 anos de criação da SUDENE. Em 15 
de dezembro de 1959, o Presidente Juscelino Kubits-
chek promulgou a Lei nº 3.696, que criava a autarquia 
com o objetivo de estabelecer instrumentos para uma 
política de superação das desigualdades regionais re-
sultantes do desequilíbrio econômico entre as grandes 
regiões e marcantes no modelo de desenvolvimento 
brasileiro.

As origens da SUDENE remontam ao Grupo de 
Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), 
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criado em 1956 e coordenado pelo economista Celso 
Furtado. Apesar de as propostas do grupo não cons-
tituírem unanimidade na própria bancada parlamentar 
nordestina, a determinação do Presidente Juscelino 
Kubitschek e a persistência do seu mentor, aliado às 
forças progressistas da região, foram determinantes 
para que o projeto viesse a ser aprovado sem muti-
lação, ficando a autarquia subordinada diretamente à 
Presidência da República.

Nascia, assim, a SUDENE, que tinha o plane-
jamento como idéia-força e instrumento válido para 
superar as situações de desigualdade no desenvol-
vimento regional. Com o Conselho Deliberativo como 
locus de articulação e de energia renovadora que se 
firmava naquele momento de transformação da socie-
dade brasileira, a nova autarquia iniciava o seu pro-
cesso histórico. 

Com o golpe militar e a retirada de Celso Furtado 
da direção, a SUDENE continua, o Nordeste industria-
liza-se, mas não se faz a reforma agrária necessária e 
não se consegue reverter o nível de concentração de 
renda e de desigualdades regionais no País.

O Conselho Deliberativo, concebido para ser um 
órgão forte, perdeu legitimidade e força política, até 
porque os Governadores que o compunham passaram 
a ser nomeados pelo Presidente da República.

As decisões passaram a ser feitas de forma cen-
tralizada e, embora tenha-se investido no melhoramento 
das comunicações e da infra-estrutura, pouco se apli-
cou nas políticas sociais e bloqueou-se totalmente a 
vida democrática, impedindo o debate e a participa-
ção política.

Com o fim do regime militar, vem a crise financei-
ra e a dependência ao Fundo Monetário Internacional, 
com uma política de ajustes fiscais que, adicionada 
à guerra fiscal entre os Estados, tornou inviáveis os 
investimentos nas áreas de saúde e educação e em 
projetos de infra-estrutura que alterassem o quadro de 
penúria da maioria da população.

Com Fernando Henrique, a questão regional pas-
sa a ser relegada a um segundo plano, priorizando-se 
projetos e obras nas regiões onde os investimentos ti-
vessem retorno mais rápido. Extinguiu-se a SUDENE, 
sob a lógica de acabar com a corrupção, e se colocou 
em seu lugar uma estrutura burocrática, incapaz de 
fazer qualquer articulação e de contribuir para a for-
mulação de uma política regional.

Com o Governo do Presidente Lula e a retoma-
da do projeto republicano de Estado, o planejamento 
passa a ser instrumento decisivo das políticas públicas 
e as ações de Governo buscam alterar o quadro de 
desigualdades regionais.

Hoje, temos uma nova SUDENE, aprovada de 
forma quase unânime pela Câmara dos Deputados, 
resultado de projeto que se construiu a várias mãos, 
com reuniões nos Estados e em sintonia fina com o 
Executivo.

O projeto de lei aprovado insere a SUDENE no 
espaço de afirmação de um Estado que regulamenta 
o crescimento e integra o Nordeste a uma proposta 
de desenvolvimento nacional, em vez de o considerar 
problema exclusivo dos nordestinos.

O Conselho Deliberativo retoma o seu papel 
representativo, constituído pelas mais significativas 
forças políticas da região. Ele deverá se reunir duas 
vezes por ano, com a participação do Presidente da 
República, com o objetivo de definir as políticas e di-
retrizes que nortearão o processo de desenvolvimento 
a ser implementado.

Garante-se o caráter não temporal dos incentivos, 
estabelecendo que os benefícios fiscais para o Nordeste 
estejam vinculados à relação de participação da região 
no conjunto da produção e do crescimento do País. A 
entidade passa a coordenar os fundos setoriais que 
tenham relação com a região, principalmente aqueles 
voltados para ciência e tecnologia.

Estamos, portanto, oferecendo à sociedade um 
órgão moderno e capaz de cumprir o papel de retoma-
da da política de desenvolvimento regional, esquecida 
pelos Governos passados.

Neste momento, o projeto de lei aprovado na 
Câmara tramita no Senado Federal. Esperamos que 
ali também seja aprovado sem descaracterização da 
proposta amplamente discutida em todos os Estados 
da região.

No aniversário da antiga SUDENE, espero que 
possamos oferecer à sociedade nordestina um novo 
órgão capaz de construir um projeto que, aproveitando 
as potencialidades econômicas e culturais do Nordeste, 
tenha como centro de atuação a melhoria da qualidade 
de vida daquele povo. 

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Governo do Estado da Bahia vem 
desenvolvendo, ao longo dos últimos 2 anos, através da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), 
projetos na área de biocombustíveis. 

Ainda este mês acontecerá o II Seminário Nacio-
nal de Políticas para o Biodiesel, enfocando o marco 
regulatório nacional. Com isso, a Bahia será o primei-
ro Estado a discutir o tema depois do anúncio oficial 
feito pelo Governo Federal do programa PROBIODIE-
SEL, que tem a rota da mamona como foco principal 
de produção. Ao escolhê-la, o Governo identificou a 
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agricultura familiar como um dos pontos principais no 
desenvolvimento de seu programa. 

O Nordeste tem grande área disponível para a cul-
tura da mamona, já que essa oleífera é bem adaptada 
ao clima hostil do semi-árido. A Bahia possui extensa 
área de cultivo dessa planta oleaginosa, concentran-
do cerca de 90% da produção nacional. Além disso, 
o Estado está evoluindo as pesquisas referentes à 
produção desse biocombustível em escala comercial 
e possui outras oleaginosas também aptas à produ-
ção do biodiesel, como o algodão, a soja e o dendê. 
Até o final de 2006, a Bahia investirá, entre recursos 
próprios e repassados pelo Governo Federal, cerca de 
R$7 milhões no programa do biodiesel. 

Em nosso Estado, os principais Municípios produ-
tores são: Irecê, Jacobina, Seabra, Senhor do Bonfim, 
Itaberaba e Caetité, que respondem pela produção de 
126,5 mil toneladas de mamona/ano, plantada numa 
área de 142 mil hectares na região semi-árida (safra 
2004/2005).

A Bahia é o maior produtor de mamona do País. 
Com a perspectiva de nos próximos 3 anos alcançar 
a marca de 282 mil hectares – com o incremento de 
140 mil na área plantada –, o Estado seguramente 
será o maior fornecedor de mamona do País para a 
produção de biodiesel. Essa perspectiva será viabiliza-
da a partir do Projeto de Desenvolvimento da Lavoura 
Familiar de Mamona, que vai beneficiar 6 mil famílias 
de pequenos produtores em 190 Municípios baianos 
já zoneados para o cultivo da mamona. 

Sr. Presidente, o projeto visa atender ao PRO-
BIODIESEL e foi assinado na semana passada pelo 
Governador Paulo Souto durante a AGRIFAMBAHIA, 
em Irecê, numa parceria firmada pelo Governo do 
Estado com o Banco do Nordeste, as Secretarias de 
Agricultura (SEAGRI), de Combate à Pobreza e às De-
sigualdades Sociais (SECOMP), de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (SECTI), e com a Empresa Baiana de 
Desenvolvimento Agrícola (EBDA). Para a exploração 
comercial do biodiesel, a PETROBRAS já está montan-
do no Nordeste do País uma indústria com capacidade 
de 10 toneladas/dia. Foi observada, para a escolha da 
localidade, a estrutura da empresa na exploração do 
diesel comercial.

O Governador Paulo Souto ainda participou, na 
semana passada, no Palácio do Planalto, do lança-
mento do marco regulatório do biodiesel. 

O programa determina as regras para a utilização 
do biodiesel como combustível. A entrada do produ-
to no mercado nacional deverá permitir a redução da 
importação do diesel, entre outros benefícios. O novo 
combustível também poderá ser utilizado na geração 
de energia elétrica em comunidades isoladas.

O BNDES anunciou ontem a criação do Progra-
ma de Apoio Financeiro a Investimentos em Biodiesel, 
para financiamento de todas as fases de produção 
desse combustível, incluindo armazenagem e logísti-
ca de distribuição.

Não haverá valor específico para o programa, e 
os recursos serão liberados à medida que os projetos 
cheguem ao banco e sejam aprovados. Além de apoiar 
até 90% dos itens em projetos com inclusão social ou 
até 80% para os demais, o BNDES decidiu aumentar 
em 25% o prazo total de financiamento para compra 
de máquinas e equipamentos que utilizem motores 
preparados para usar pelo menos 20% de biodiesel ou 
óleo bruto vegetal adicionado ao diesel. São abrangi-
dos por essa medida veículos de transporte de pas-
sageiros e de carga, além de tratores, colheitadeiras 
e geradores.

Como demonstração do processo, a EBDA vem 
apresentando, em feiras e agropecuárias, protótipo 
de usina de biodiesel com capacidade de produção 
de 20 litros/hora de combustível, inclusive com de-
monstração da utilização do óleo em 100% num veí-
culo de carga. 

A miniusina tem sido atração entre os pequenos 
produtores, principais beneficiários do Projeto de De-
senvolvimento da Lavoura Familiar de Mamona, que já 
têm garantida pelo Governo Federal, através de pro-
jeto de lei, a regulamentação do uso do biodiesel em 
2%, como percentual mínimo obrigatório de adição 
ao óleo diesel vendido ao consumidor final em todo o 
País. Desse percentual, pelo menos 50% devem ter 
origem em associações e cooperativas de produtores 
familiares. A ele não será acrescido nenhum tributo 
sobre a cadeia produtiva e de comercialização dos 
produtos que dão origem ao óleo, tais como mamona, 
dendê e soja. 

Segundo o coordenador do programa da mamo-
na na Bahia, o engenheiro agrônomo da EBDA Luís 
Requião, a curto prazo a mamona é o produto com po-
tencial produtivo e comercial mais evidente; a médio e 
longo prazos, o dendê. O girassol também desponta, 
pois, além de ter ciclo curto, de 120 dias, produz 400 
litros de biodiesel por tonelada de sementes e pode 
ser consorciado com a mamona.

O Brasil, que já foi o maior produtor mundial 
dessa oleaginosa, atualmente ocupa o terceiro lugar 
no ranking, com 150,6 toneladas, atrás da Índia e da 
China. Já na Bahia, maior produtora do País, 80% vêm 
da microrregião de Irecê.

A mamona atualmente produzida no País é utili-
zada exclusivamente na ricinoquímica, para produção 
de óleos, tintas, fios de nylon, vidros à prova de bala, 
painéis de automóveis e espumas; na medicina, para 
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confecção de próteses ortopédicas; na cosmética, para 
produção de xampus e batons, dentre outras utiliza-
ções, perfazendo mais de mil produtos em diversas 
áreas de aproveitamento. No processo de extração 
do óleo da baga da mamona, ainda é retirado mais 
um subproduto, a torta de mamona, proveniente do 
bagaço. Ela serve para adubação, principalmente na 
agricultura orgânica, e, desintoxicada, pode ainda ser 
utilizada como ração animal. 

A produção de um composto de óleo vegetal e 
etanol já é conhecida há alguns anos, mas mostrava-
se economicamente inviável devido às limitações de 
ordem técnica, como a baixa taxa de conversão da 
mistura em biodiesel. A síntese que emprega o metanol 
com óleos vegetais – usado na Europa e nos Estados 
Unidos – resulta em transformação da ordem de 98%, 
enquanto com o etanol chegava a 80%.

Uma das vantagens do novo combustível é a pos-
sibilidade de produzi-lo a partir do óleo de várias plantas 
oleaginosas com diferentes índices de produtividade e 
adaptação ao mosaico regional do País. 

Não é necessário modificar o motor para que fun-
cione normalmente, mesmo que se adote o uso do bio-
diesel etílico sem a presença do diesel de petróleo. 

Sr. Presidente, segundo o Coordenador do La-
boratório de Desenvolvimento de Tecnologias Limpas 
da USP, Prof. Miguel Dabdoub, o uso exclusivo desse 
combustível traz inúmeras vantagens, a começar pelo 
fato de ser totalmente nacional e 100% renovável. Há 
também ganhos ambientais, como a redução da emis-
são de gases poluentes. O uso do biodiesel na forma 
pura diminui a emissão de dióxido de carbono em 46% 
e de material particulado em 68%. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Gover-
no Lula deu prioridade ao programa de biodiesel, de-
fendido de forma até apaixonada por pesquisadores 
do setor. Denominado B-2, o programa lançado no 
último dia 6 prevê, já a partir de 2005, uma mistura de 
2% ao diesel comum, que move a frota brasileira de 
caminhões, ônibus e locomotivas. Segundo dados do 
Ministério de Minas e Energia, 2% significariam 800 
milhões de litros anuais, e a meta é misturar 5% (2 bi-
lhões de litros) até 2010. 

O País é obrigado a importar 15% do diesel aqui 
consumido – 6 bilhões de litros/ano, ao custo de US$1,2 
bilhão. A partir do uso do biodiesel, essa dependência 
tem boa chance de diminuir, além de se começar a dis-
seminar um combustível ecologicamente mais limpo.

Nesse processo de retomada do programa de 
biodiesel, porém, o Governo deixou de ouvir críticas 
importantes, que talvez permitissem correções de rota. 
O Prof. Ulf Schuchardt, do Instituto de Química (IQ) 
da UNICAMP, que já era referência mundial em catá-

lise de óleos vegetais e que, por isso, participou das 
primeiras pesquisas realizadas há mais de 20 anos 
com biodiesel no Brasil, ignora por que não foi ouvido 
pela comissão encarregada do projeto, na qual estão 
alguns pós-graduandos orientados por ele. Segundo 
o professor, “Tudo o que estão anunciando hoje já foi 
feito por volta de 1982. Não há nada de novo”.

Ulf Schuchardt se refere principalmente aos ex-
perimentos com veículos movidos a biodiesel e ao 
discurso que enaltecem seus benefícios sociais e am-
bientais. Durante o Governo Figueiredo, o sucesso 
do PROÁLCOOL levou o Vice-Presidente Aureliano 
Chaves, também Ministro de Minas e Energia, a tentar 
lançar o PROÓLEO. Com esse objetivo, convocou um 
grupo de pesquisadores para uma reunião em Brasília, 
inclusive o professor do IQ. Diz ele: 

“A Volkswagen nos forneceu um motor 
a diesel para Passat. Na empresa Miracema, 
fabricante de gordura vegetal instalada perto 
de Viracopos, realizamos testes utilizando di-
ferentes misturas de óleo diesel com ésteres 
metílico-etílicos. Todas funcionaram bem, com-
provando que o PROÓLEO era totalmente vi-
ável. E ainda sugerimos a reação com etanol,” 
– extraído da cana – “já que o País não possui 
metanol em quantidade necessária”. 

O plantio de mamona deverá também ajudar as 
populações rurais do Nordeste, atendendo à indústria 
de polímeros. Os adesivos, por exemplo, trazem até 
30% de óleo de mamona, que falta no mercado nacio-
nal e ainda seria facilmente exportado. 

Se a proposta é contemplar as regiões mais po-
bres do País, o biodiesel deverá ser utilizado priorita-
riamente na área rural, onde o diesel custa muito mais 
caro, especialmente no Nordeste. 

A partir dos pólos de produção nas áreas rurais, 
onde se incentivaria a circulação de veículos movidos 
a biodiesel, o consumo cresceria até os centros urba-
nos, sem a necessidade de interferência do Governo, 
a quem caberia apenas o papel de agente regulador. 
A função das autoridades é definir as características 
do biodiesel desejado e fiscalizar os produtores para 
que não forneçam combustível impróprio. 

Depois do sucesso do PROÁLCOOL, no final da 
ditadura militar, a PETROBRAS encareceu o álcool 
de forma que se tornasse inviável para o usuário. No 
Governo FHC, o produto foi tirado da PETROBRAS e 
entregue à iniciativa privada, e hoje tem preço equiva-
lente a 40% da gasolina. Creio que o preço do biodiesel 
pode ser, pelo menos, igual ao do diesel mineral. Futu-
ramente, ele poderá ser liberado também para veículos 
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leves, para os quais o diesel é proibido por causa da 
oferta insuficiente e por problemas ambientais.

Sr. Presidente, o uso do biodiesel trará enorme 
vantagens para o País: aumentará a oferta de emprego, 
direta e indiretamente; economizará milhões de dóla-
res com a redução da importação do diesel (petróleo); 
deixará o ar que respiramos mais puro; além de pro-
porcionar a melhoria da qualidade de vida de milhões 
de brasileiros, sobretudo dos pequenos produtores de 
mamona do Nordeste e, principalmente, da Bahia.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Como Presidente da Frente Parlamentar pela Paz 

e pelo Desarmamento, tive a oportunidade de participar, 
na última quarta-feira, dia 8, ao lado do Governador 
do Distrito Federal, Sr. Joaquim Roriz, e do Ministro da 
Justiça, Dr. Márcio Thomaz Bastos, da solenidade de 
destruição de 10.048 armas entregues por moradores 
do Distrito Federal e região ao Programa Nacional de 
Desarmamento.

Na oportunidade, o Ministro da Justiça informou 
que já foram recebidas 200 mil armas em todo o País. 
Elas foram destruídas por um rolo compressor, em ce-
rimônia aberta à população, e levadas para incinerador 
nas imediações de Brasília.

Na Bahia, participei do encerramento do I Fórum 
Mundial do Turismo, que simbolizou a comunhão com 
a paz planetária.

Ao encerrar o Fórum, 30 grupos de percussio-
nistas de diversidade multicultural, tocadores de ins-
trumentos como a tabla, o congo, tambores africanos 
e os atabaques, se dirigiram para o Terreiro de Jesus, 
onde realizaram o encontro de tambores para pedir 
paz entre os seres humanos.

A apoteose do espetáculo ficou por conta dos “bo-
necos da paz”, que simbolizaram pacificadores de todo 
o mundo como Gandhi, Chico Mendes, Nelson Mandela, 
Martin Luther King e Madre Teresa de Calcutá.

Sr. Presidente, o I Fórum Mundial de Turismo mis-
turou a discussão sobre práticas de turismo sustentável 
com eventos culturais. A abertura do evento ficou por 
conta da Orquestra Sinfônica da Bahia, que apresen-
tou a peça Trenzinho Caipira, de Villa-Lobos.

Sobre o espetáculo de encerramento, no Terreiro 
de Jesus, o músico e professor Paulo Lima, um dos 
responsáveis pela concepção artística e musical do 
Fórum, afirmou: “O evento foi construído como parte 
orgânica do encontro e do Fórum. Tentamos absorver 
sua missão e transformar seus conceitos em ativida-
des artísticas”.

Sr. Presidente, a idéia do encontro de tambores 
foi reunir jovens percussionistas e mostrar que o turis-
mo é uma maneira de diminuir as diferenças culturais 
e ampliar a compreensão entre as pessoas.

Dessa forma, a Bahia novamente dá mostras ao 
mundo de que é possível viver em paz e harmonia, 
mesmo com culturas diferentes. Além do Movimento 
pela Paz e Não-Violência – MOVPAZ, que reúne todo 
ano cerca de 200 mil pessoas em caminhada em Fei-
ra de Santana, demos mais uma prova de como pro-
mover a paz, a harmonia e o respeito entre os seres 
humanos.

Outro assunto, Sr. Presidente.
Utilizo mais uma vez a tribuna para apelar a to-

dos os meus pares e à Presidência desta Casa que 
nos unamos em favor dos agricultores do Nordeste 
e apreciemos, em regime de urgência urgentíssima, 
o projeto de lei apresentado pela bancada nordesti-
na que possibilita a renegociação de dívidas desses 
produtores.

A Comissão Nacional de Assuntos do Nordeste 
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
– CNA trouxe até nós, Parlamentares nordestinos, 
números que comprovam a difícil situação de endivi-
damento rural na região.

Segundo informações do Ministério da Integração 
Nacional, de junho deste ano, dos R$13 bilhões apli-
cados pelo Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste – FNE, R$5 bilhões estão em atraso, o que 
representa inadimplência de 39,1%. O mesmo relatório 
mostra disponibilidade de aplicação de recursos do FNE 
de R$4 bilhões, enquanto nos demais fundos consti-
tucionais as aplicações estão praticamente iguais às 
disponibilidades. Assim, tanto a inadimplência quanto 
a ociosidade na aplicação de recursos constatadas no 
Banco do Nordeste denunciam a ausência de capacida-
de de pagamento dos produtores rurais, com impactos 
negativos ao desenvolvimento regional.

Dados divulgados pelo Banco do Nordeste mos-
tram que, dos R$502 milhões de dívidas securitizadas 
enquadradas na Lei nº 9.138, cerca de R$337 milhões 
estavam em atraso, confirmando inadimplência de 
67,24% em 30 de abril deste ano.

Pelas regras da proposta apresentada, seriam 
renegociadas dívidas contratadas até 31 de dezem-
bro, “renegociadas ou não”, na área de atuação da 
ADENE, com recursos do FNE, FAT, BNDES e Tesouro 
Nacional, fundadas em decisões do Conselho Mone-
tário Nacional. 

A média de inadimplência chega a 46% no Nor-
deste, enquanto em outras regiões, como o Centro-
Oeste, não chega a 1,6% com o FCO. 

Chegamos ao fundo do poço! Noventa por cento 
das propriedades rurais do Nordeste não possuem mais 
nenhuma capacidade de endividamento. Os agriculto-
res nordestinos não podem mais ser tratados como os 
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de outras regiões do Brasil. Nosso perfil é diferente, 
nossos problemas são diferentes. 

De acordo com a proposta, seriam 3 os encargos 
financeiros: 1,5% para operações até 35 mil; 3% para 
operações entre R$35 mil até R$200 mil; 5% para ope-
rações acima de R$200 mil. O prazo para pagamen-
to seria de 25 anos, com carência de 4, em “parcelas 
anuais e sucessivas”. 

Os agricultores teriam 180 dias para fazer a nova 
contratação a partir da regulamentação da lei. Ficaria 
estabelecido bônus de adimplência de 2,5%, a ser de-
duzido do valor da parcela anual. 

Os custos decorrentes do novo acordo seriam 
compensados com o resultado do contingenciamento 
definido em leis relativas ao setor financeiro, como a 
Lei nº 10.524, de 2002, e a Lei Complementar nº 101, 
de 2000. 

O crédito agrícola do Governo Federal só contem-
pla os micro e pequenos agricultores. Aos demais, que 
não podem ser enquadrados nessa situação, o Gover-
no não empresta dinheiro, porque o estoque de dívida 
não lhes permite buscar novos empréstimos. 

O Nordeste necessita de providências mais enér-
gicas e mais urgentes por parte do Governo Federal, 
principalmente com relação à agricultura. Muitas dívidas 
começam a ser executadas. Se não forem compostas 
– e isto vem perdurando há longo tempo –, a execução 
será levada a cabo por instituições de crédito oficiais 
como Banco do Brasil e Banco do Nordeste. É preciso 
evitar que isso ocorra. 

Tivemos a oportunidade de apreciar medida pro-
visória sobre o assunto, solicitada depois de muitos 
debates nesta Casa, mas que não teve condições de 
cobrir todo o universo de devedores na região nordes-
tina, deixando de fora débitos superiores a R$35 mil. 
Esses agricultores não podem pagar, assim como os 
que têm dívidas de 5 mil, 10 mil ou 15 mil reais. 

O Governo anunciou, recentemente, crédito rural 
de R$40 bilhões para a agricultura brasileira. Porém, 
dessa quantia, somente R$17 bilhões estão efetiva-
mente à disposição dos agricultores à taxa de 8,75%. 
O resto terá de ser bancado ou buscado pelo ruralista 
no mercado, com juros de 22% a 24% ao ano. Esse 
bolo foi direcionado integralmente para as Regiões 
Sul e Sudeste. Para o nosso Nordeste, simplesmente 
não há recursos. 

Em 2003, a agricultura teve crescimento de 6,2%, 
enquanto o resto da economia praticamente não cres-
ceu. No próximo ano, a diferença será decepcionante, 
porque o agronegócio deverá crescer menos de 3%. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, esse é o retrato 
da agricultura no Sul do País, mas cada região tem suas 
peculiaridades e seus desafios. Não estamos discu-

tindo se há ou não há dinheiro para o crédito rural no 
Nordeste. Sabemos que ele simplesmente não existe. 
O crédito passou a ser fantasia para os agricultores 
nordestinos, com exceção do especial voltado para os 
micro e pequenos, e que deve ser estimulado, pois se 
destina aos assentamentos. 

A nossa preocupação não é com a safra, mas 
sim com a ameaça aos nossos pequenos e médios 
agricultores de perder suas propriedades por conta de 
um pequeno empréstimo feito no Banco do Nordeste 
ou no Banco do Brasil. 

O Governo do Presidente Lula perdoa dívidas 
da Bolívia, Venezuela e outros países. Enquanto isso, 
nossos pequenos agricultores tentam sobreviver. Por 
isso, faço apelo ao Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, ao Líder do PT, e, de forma geral, a todos os 
representantes do Governo nesta Casa para que, da 
mesma forma – acreditando-se que sobre dinheiro no 
País –, se perdoem também as dívidas do Nordeste. 
S.Exa. tem conhecimento de causa e sabe que com 
muito menos se poderia atender à nação nordestina, 
sofrida, esquecida, abandonada por este Governo e 
em eterno estado de emergência. Quando chove, bar-
ragens, estradas e casas são destruídas. Quando não 
chove, enfrentamos a seca. 

Em vez de perdoar as dívidas da Bolívia, da Ve-
nezuela, do Paraguai, vamos atender aos pequenos 
e médios agricultores do Nordeste, senão suas terras 
serão tomadas e eles terão de invadir as médias e 
grandes cidades para tentar sobreviver. 

Espero que o Presidente Lula, filho do Nordeste, 
se solidarize com os nordestinos.

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o agronegócio brasileiro tem demons-
trado ao Brasil urbano o quanto é importante planeja-
mento estratégico para o crescimento do País.

Recordes sucessivos têm sido quebrados ano a 
ano pelos agricultores brasileiros, tanto grandes como 
pequenos e microprodutores. Mas esse estado de 
euforia está para transformar-se em curtíssimo prazo, 
se as autoridade que definem a política econômica e 
financeira não colocarem um freio nos especuladores 
e aves de rapina do sistema financeiro, que insistem 
em destruir o que já alcançamos.

Exemplificamos com o setor de máquinas agríco-
las. As indústrias desse setor insistem em empurrar para 
os agricultores custos acumulados, com índices supe-
riores a 100% nos preços de máquinas e tratores.

Indicadores reforçam a nossa preocupação. Nos 
últimos 12 meses, os preços subiram mais de 20%, no 
caso dos fertilizantes; de 15% a 20%, no de máquinas 
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e implementos; e mais de 10%, no de combustíveis. 
Ao mesmo tempo, a cotação da saca de soja despen-
cou de R$43,30, em outubro de 2003, para R$32,28, 
no mês passado. E já chegamos a R$30,00 por saca 
em diversos Estados. O uso de fertilizantes teve queda 
de 1% em relação ao ano de 2003, tendo o consumo 
interno diminuído para 15,7 milhões de toneladas.

Alerto o Governo antes que novamente tenhamos 
protestos em Brasília e novas discussões sobre o en-
dividamento dos agricultores brasileiros: está faltando 
crédito para o único setor superavitário do País, e já na 
safra de verão poderemos ter atrasos na colheita.

Desde 1998, quando houve a securitização, os 
agricultores não passam por crise parecida. E mesmo 
com projeção de que o setor termine o ano agrícola 
com saldo negativo, não há ainda como se definir esse 
desempenho em números, e eles podem ser prejudi-
ciais para toda a economia brasileira.

São essas as preocupações que temos e sobre 
o que alertamos o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Elas são fruto de diversas ponderações que recebemos 
diariamente em nosso gabinete, como as posições do 
valoroso e competente presidente do Sindicato Rural 
de Ibitinga, Ariovaldo Darci Contente, que cobra inves-
timentos maciços na EMBRAPA, pleito que considera-
mos fundamental para a manutenção do ciclo virtuoso 
do agronegócio brasileiro.

Tenho certeza de que o Ministro da Agricultura 
compartilha da nossa preocupação. Assim, espero 
que S.Exa. faça valer seus argumentos com as au-
toridades financeiras do Governo e estanque esses 
absurdos perpetrados pelas indústrias de máquinas 
e implementos de todo o País, que só conhecem uma 
palavra: lucro, lucro e lucro.

Muito obrigado.
A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero terminar esta Sessão Legisla-
tiva homenageando o Rio de Janeiro. Poderia fazê-lo 
pela cultura, pela beleza natural, pelas características 
da população, pelo seu papel histórico, mas escolhi a 
homenagem ao servidor público.

Na semana em que comemoramos o Dia do En-
genheiro, presto minha homenagem à Sociedade dos 
Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro 
– SEAERJ, entidade que congrega arquitetos e enge-
nheiros de reconhecida importância pela responsabi-
lidade técnica e legal central na execução de todas as 
obras públicas no Estado do Rio de Janeiro.

Essa importância infelizmente, não se reflete na 
subutilização do quadro, nos salários pagos pelo Ins-
tituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, cujo piso 

de R$370,68 é inferior ao salário mínimo regional e há 
mais de 10 anos não sofre reajuste.

A Engenharia é uma ciência que surgiu há 10 
mil anos, quando o homem abandonou as cavernas. 
O ingenarius dos romanos mudou a face do mundo e 
terminou por se transformar no que hoje conhecemos 
por engenheiro.

A engenharia brasileira é bastante jovem. Teve 
origem na área militar, em 1810, quando Dom João VI 
criou a Academia Militar do Rio de Janeiro.

A necessidade de desenvolvimento, principalmen-
te nos setores de saneamento, ferroviário e de portos 
marítimos, motivou a fundação da Escola Politécnica 
do Rio de Janeiro, em 1874, estendendo a profissão 
também aos civis.

No contexto das transformações provocadas pela 
revolução de 1930, amplia-se o espaço da moderniza-
ção industrial e das instituições do estado – mais ativo 
e estruturado –, e as profissões e as próprias relações 
de trabalho vão ser profundamente impactadas.

Em 11 de dezembro de 1933, no Governo Getú-
lio Vargas, é promulgado o Decreto Federal nº 23.569, 
regulamentando as profissões liberais de engenheiros, 
arquitetos e agrimensores e instituindo os Conselhos 
Federal e Regional de Engenharia e Arquitetura.

Em 1966, esse decreto foi revogado e entrou em 
vigor a Lei nº 5.194/66, que agora regulamenta a pro-
fissão. É essa lei que estabelece as condições e regras 
para o exercício da profissão, os direitos e deveres, 
além de garantir proteção à sociedade em relação a 
maus profissionais e serviços. 

Texto publicado no site da entidade nos traz um 
pouco da história da engenharia pública:

“Ao iniciar-se o século XIX, as condições 
sanitárias da Cidade do Rio de Janeiro eram 
muito precárias, em decorrência da falta de um 
adequado sistema de esgotos e de drenagem 
pluvial. Tendo decidido construir esses servi-
ços, que eram reclamados com veemência há 
longo tempo por autoridades sanitárias e pela 
própria opinião pública, o imperador D. Pedro II 
mandou estudar o projeto de esgotos sanitários 
e pluviais na Inglaterra, existindo dele plantas 
de autoria do Engenheiro Eduardo Gotto, no 
Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional e da 
CEDAE, datadas do período 1853/1863.(...)

A cidade do Rio de Janeiro foi a 2a do 
mundo, como Capital (depois de Londres) a 
possuir serviços de esgotos sanitários e plu-
viais, que viriam a se constituir em uma das 
mais importantes obras públicas realizadas 
no reinado de D. Pedro II. Segundo consta no 
relatório apresentado pelo Ministro e Secre-
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tário de Estado dos Negócios de Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas, Manoel Pinto de 
Souza Dantas, de 1868, relativo ao exercício 
anterior, o esgotamento pluvial da Cidade do 
Rio de Janeiro, foi ‘um melhoramento que a 
coloca entre as mais importantes cidades do 
mundo’. 

A inauguração do Distrito de Esgotos da 
Glória foi um empreendimento de inusitada im-
portância para o Rio Imperial de meados do 
século XIX, face ao vulto financeiro e à com-
plexidade das obras que o caracterizavam, à 
qual compareceram o Imperador D. Pedro II e 
seu Ministro da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas, Domiciano Leite Ribeiro, Visconde 
de Araxá. (...)

Ali foi dado início a um grande empre-
endimento técnico, de nítido interesse social, 
que representaria, até abril de 1947, um inves-
timento de cerca de 3,4 milhões de libras es-
terlinas, que visava preservar a saúde e o bem 
estar da população. A ‘Casa de Máquinas’ e a 
‘Estação de Tratamento’ da Glória atendiam a 
uma área de 158 Ha, em que se encontravam 
os simpáticos bairros residenciais de Laranjei-
ras, Silvestre, Santa Tereza, Glória, Flamengo 
e Catete, acrescidos de parte da zona da Lapa, 
Praia de Santa Luzia e arredores, até as ruas 
Senador Dantas, Evaristo da Veiga, Francisco 
Belizário e Costa Barros. (...) 

Em 1970, as instalações da Glória foram 
cedidas à SEAEG, antecessora da SEAERJ. 
Essas associações de classe fizeram sucessi-
vas obras de ampliações e melhorias, a fim de 
atender às crescentes necessidades dos ser-
viços a serem prestados a seus associados”.

Por fim, registrada a importância histórica e po-
lítica da engenharia pública, aproveito este momento 
para chamar a atenção para a valorização do profis-
sional público e sua participação na formulação de 
políticas públicas, na defesa do papel do Estado para 
a universalização de políticas públicas.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero ressaltar aqui as recentes pesquisas de 
opinião pública acerca do Governo Lula. 

É muito bom para nós, da base de sustentação 
do Governo, termos a medida exata da aprovação que 
nosso trabalho tem alcançado junto a todas as cama-
das da população. 

Na semana passada, a pesquisa encomendada 
pela Confederação Nacional dos Transportes já havia 
demonstrado que é crescente a aprovação do Governo 

Federal e da figura de nosso líder, o Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

Hoje os jornais apresentam outra pesquisa, des-
ta vez encomendada pela Confederação Nacional da 
Indústria ao Instituto Sensus, e mais uma vez o resul-
tado é positivo. 

A avaliação positiva do Governo subiu de 41,3% 
em setembro para 44,5% em dezembro, e a aprovação 
do Presidente Lula deu um salto ainda maior, atingindo 
a marca de 65,4%. 

Tudo isso demonstra que nossa população en-
tendeu as políticas implementadas desde a posse do 
Presidente Lula em 2002, e, mesmo com o desgaste 
natural de todo Governo, a maioria dos brasileiros con-
tinua confiante de que estamos no caminho certo, de 
que estamos mudando o Brasil para melhor. 

A esperança de um país melhor reflete-se tam-
bém nos números que mostram as expectativas para 
2005. Neles aparecem com clareza o fato de que os 
brasileiros acreditam que a economia vai melhorar no 
ano que vem. São 73,5% dos entrevistados que dizem 
isso – um número expressivo, Sr. Presidente. 

Isso dá-nos força para continuar o trabalho nesta 
Casa, o trabalho duro e diário de dar suporte ao projeto 
de Brasil apresentado pelo Presidente Lula. 

Estamos no caminho certo, Sr. Presidente. 
Vamos em frente! 
O SR. NEUTON LIMA (PTB – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é necessário que levantemos nossa voz contra 
a anunciada proposta de criação de locais específicos 
para o uso de drogas, espaços monitorados pela au-
toridade governamental onde o usuário estaria a sal-
vo de prisão e onde contaria com acompanhamento 
profissional.

A medida, a nosso ver, estimulará o consumo de 
drogas e terá efeitos catastróficos sobre a população 
brasileira, especialmente sobre nossos jovens. Além dis-
so, reforçará as suspeitas de que o Governo brasileiro 
manteria algum tipo de compromisso com o narcotráfico, 
já que, como apontou o Deputado Alberto Fraga, existe 
a suspeita de que a campanha presidencial que levou 
o Presidente Lula ao Planalto teria recebido recursos 
das FARC, grupo terrorista da Colômbia.

Independentemente disso, acredito poder ali-
mentar algum otimismo, pois, segundo reportagens 
recentes, a Secretaria Nacional Antidrogas, chefiada 
pelo Gen. Paulo Roberto Uchôa, considera prematu-
ra e improvável a possibilidade da criação de locais 
onde dependentes possam consumir drogas de forma 
segura. Muito embora a sugestão seja defendida pelo 
Ministério da Saúde, acredito que não prosperará sem 
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o aval daquela Secretaria Nacional, chefiada por gente 
que entende do assunto.

A tudo isso resta-nos adicionar a opinião do re-
presentante do Escritório da ONU contra Drogas e 
Crime para o Brasil e o Cone Sul, Giovanni Quaglia, 
que advertiu para o risco de os Governos perderem 
o controle sobre políticas de redução de danos, onde 
se inseriria a medida, e acabarem estimulando o uso 
de drogas. Segundo afirma, a preocupação é sobretu-
do em relação a posições extremas, como criar locais 
onde as pessoas possam injetar drogas. Ainda segun-
do ele, mesmo reconhecendo-se a independência dos 
países para definir a política antidrogas e a posição 
favorável dos organismos internacionais com relação 
a ações de redução de danos como as do Brasil, vol-
tadas para prevenir o HIV entre usuários de drogas 
injetáveis, deve-se evitar medidas como a implantação 
de locais para consumo de drogas, o que poderia vir 
a estimular os usuários e criarem uma nova e funesta 
situação em nosso País, com inegáveis prejuízos para 
toda a sociedade.

O SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, uso este expediente para falar um pou-
co das dificuldades do Município de Santana, cidade 
que vou administrar como Prefeito, a partir do dia 1º 
de janeiro.

A Prefeitura enfrenta uma crise de autoridade. A 
população já percebeu que a autoridade municipal não 
está atuando devidamente. Isso tem deixado à vontade 
muitas pessoas mal-intencionadas para a prática de 
alguns ilícitos que vitimam a Prefeitura e o patrimônio 
da população santanense.

A Prefeitura não prestou contas de vários dos 
convênios firmados com entes financiadores da esfera 
federal e já está inadimplente. Via de conseqüência, fi-
caremos sem poder firmar novos convênios com órgãos 
federais. Isso agrava nossa situação, pois arrecadamos 
apenas 10% do orçamento elaborado. Os outros 90% 
dependem de repasses e convênios federais.

Está havendo inúmeros saques em diversos ór-
gãos da administração municipal. A Prefeitura encontra 
dificuldades com vigilantes, não possuindo quantita-
tivo suficiente. Estão levando bens, como bombas de 
água, impressoras e até peças de carro e máquinas 
pesadas.

Ainda não temos o levantamento total das dívidas 
da Prefeitura, mas o quadro não é nada bom. Ela tem 
inúmeras dívidas: previdenciárias, trabalhistas (indeni-
zações e encargos trabalhistas – programas federais 
na saúde) e com fornecedores e empresas que reali-
zaram obras e ainda não receberam. 

A Companhia Docas de Santana informou em 
relatório que sua dívida, até novembro, era da ordem 
de 60 mil reais. Contudo, temos a informação, obtida 
através de outras fontes, de que o débito com forne-
cedores, Imposto de Renda, recolhimentos previden-
ciários já é de 500 mil reais.

Existem vários processos em que a Prefeitura 
é parte requerida, com grandes indenizações, que 
poderão comprometer enormemente o orçamento da 
Prefeitura para o próximo ano. Ela terá de adotar po-
líticas de austeridade para gerar economia e pagar 
as contas, especialmente aquelas que podem com-
prometer a sua viabilidade. Assim, teremos de enxu-
gar a folha de pagamento, especialmente de cargos 
comissionados.

Era este o registro que queria fazer, Sr. Presi-
dente.

O SR. GUILHERME MENEZES (PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, não podemos encerrar este ano de 
2004 sem fazer uma importante referência à vida de 
milhares de pessoas que nasceram com sérias dificul-
dades no processo de coagulação sanguínea, devida 
à ausência ou à acentuada carência de um dos fato-
res de coagulação – Fator VIII (hemofilia A) e Fator IX 
(hemofilia B) –, os hemofílicos.

Registros sobre a hemofilia datam de épocas 
bem remotas, por volta do século II d.C., quando se 
atribuíram aos judeus os escritos mais antigos sobre 
sua incidência no ser humano. 

Há referências a um documento histórico, que 
traz interessante relato do patriarca Rabbi Judah. Ele 
isentou da circuncisão o terceiro filho de uma mulher 
ao observar que os 2 primeiros morreram de hemor-
ragia, após aquela operação.

Em 1840, um médico londrino demonstrou que 
a transfusão de sangue servia para estancar hemor-
ragia naquelas pessoas em que se observava a falta 
de algum elemento coagulante no sangue.

Essa doença crônica, certamente, ganhou mais 
atenção pelo fato de ter acometido uma família real 
inglesa. Há dados históricos cujos estudos revelam 
que a Rainha Vitória da Inglaterra deu à luz, em 1853, 
seu oitavo filho, Leopoldo, hemofílico. Este deixou 
uma filha também portadora de hemofilia, que viria a 
ter mais tarde um filho supostamente com a mesma 
doença. Também uma das netas da Rainha Vitória, 
chamada Alexandra, teve um filho com o Czar Nicolau 
II, da Rússia, chamado Alexis, que nasceu hemofílico 
em 1904, como seu Tio Leopoldo. Essa sucessão foi 
afirmando para os estudiosos a natureza hereditária 
da enfermidade.
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Hoje, sabemos que a hemofilia aparece quase 
exclusivamente nos nascidos do sexo masculino, e na 
proporção de um hemofílico para cada grupo de 8 mil 
pessoas nascidas vivas.

No Brasil, há quase 9 mil hemofílicos, que já al-
cançaram bom nível de organização, com associações 
formadas em todos os Estados federados e filiadas à 
Federação Brasileira de Hemofilia.

A criação da HEMOBRÁS é um grande feito do 
atual Governo, com o objetivo de tornar o País auto-
suficiente na produção de hemoderivados – entre eles, 
os fatores de coagulação VIII e IX, que são caros. Por 
essa razão, praticamente todos os hemofílicos depen-
dem do fornecimento feito, desde 1996, pelo SUS.

Temos, ainda, experiências científicas em anda-
mento que corroboram com esse ideal de auto-suficiên-
cia produtiva, como é o caso dos estudos desenvolvidos 
pelos pesquisadores da Coordenação dos Programas 
de Pós-Graduação de Engenharia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, em busca da produção de 
biofármacos, por meio da engenharia genética (tecno-
logia do DNA recombinante). 

Nessa proposta de usar a biotecnologia a favor 
da vida humana estão também cientistas europeus, 
que têm feito experimentos com um peixe – a tilápia 
–, que geneticamente modificado passa a produzir 
poderoso coagulante sangüíneo, capaz, portanto, de 
estancar hemorragias.

Vemos a importância dessas experiências, que 
podem gerar resultados mais seguros, uma vez que 
os medicamentos que têm origem no plasma humano 
apresentam o risco de contaminar os pacientes com 
doenças como hepatite, AIDS e infecções por bactérias 
e parasitas, como ocorreu, infelizmente, com muitos 
pacientes, em todo o mundo ocidental. Hemoderivados 
comprados de empresas sediadas nos Estados Unidos, 
como a Baxter, a Bayer, a Armour e a Alpha, levaram, 
desde 1992, a pelo menos 700 casos de portadores 
do vírus HIV na América Latina.

Não podemos deixar de louvar as atuais inicia-
tivas do Governo Federal para a diminuição do custo 
dos hemoderivados e para a ampliação do atendimento 
às pessoas hemofílicas.

Com a substituição da licitação convencional pelo 
pregão eletrônico (ou presencial), o Ministério da Saú-
de conseguiu reduzir de 42 para 16 centavos de dólar 
o preço médio de compra da unidade do fator de coa-
gulação, acabando com um cartel recheado de ações 
fraudulentas – estima-se que tenha dado prejuízo de 
2 bilhões de reais para o País, em 10 anos.

Segundo as fontes oficiais, a redução do valor de 
compra dos fatores de coagulação tem permitido ao 
Brasil uma economia de cerca de 60 milhões de reais 

por ano, o que possibilitará o aumento, em 50%, da 
compra de hemoderivados. O fato incentivou o Governo 
Federal a lançar o Programa de Atenção Integral aos 
Pacientes Portadores de Coagulopatias Hereditárias.

Esse programa já prevê a ampliação da quanti-
dade de hemoderivados fornecida por ano a cada um 
dos pacientes de hemofilia: das atuais 30 mil unidades 
internacionais (UI), para 45 mil.

Também as crianças com até 5 anos de idade, 
portadoras de coagulopatias hereditárias – cerca de 
1,5 mil pacientes –, passarão a contar com tratamento 
preventivo de hemorragia, independentemente de terem 
ou não sangramento. Trata-se de passo relevante, neste 
ano em que o UNICEF demonstrou em seu relatório 
anual – Situação Mundial da Infância 2004 – o quanto 
ainda precisa ser feito em políticas públicas para se 
garantir a proteção integral à criança.

Além disso, o programa prevê novos exames 
para diagnósticos de coagulopatias hereditárias na 
tabela de procedimentos do SUS e a criação de um 
sistema informatizado para alimentar toda a hemorre-
de brasileira.

Por tudo isso, acredito que a criação da HEMO-
BRÁS veio para expandir e adequar os serviços públicos 
de saúde, pela condição especial dos hemofílicos, em 
benefício de uma vida mais digna e com mais garan-
tias de direitos. Isso revela, também, a sensibilidade 
do Governo Lula, ao colocar o ser humano como fim 
e não como meio.

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, comemorou-se nesse 11 de dezem-
bro a data consagrada ao engenheiro, classe da qual 
participo como profissional da área, diplomado pela 
Universidade Federal de Goiás, instituição de ensino 
que vem a completar 44 anos de bons serviços pres-
tados à ciência e tecnologia em nosso País. A data 
foi registrada em Goiás com cerimônias festivas, so-
bretudo pelo Clube de Engenharia, que fez realizar 
solenidade cívica para destacar o papel que a classe 
tem desempenhado em favor do progresso social e do 
desenvolvimento econômico do Brasil.

Devo salientar que 2 engenheiros foram responsá-
veis pela construção de Goiânia – Jerônymo e Abelar-
do Coimbra Bueno –, ambos escolhidos pelo fundador 
da cidade, Pedro Ludovico, para dar o passo inicial e a 
conclusão das obras de edificação da moderna capital 
de Goiás. Antes deles, os engenheiros João Argenta 
e Jerônimo Fleury Curado realizaram os estudos das 
condições topográficas, hidrográficas e climáticas de 
várias localidades, a fim de que, baseados em seu 
relatório, fosse demarcado o sítio da nova metrópole. 
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Depois vieram os estudos dos engenheiros Armando 
Augusto de Godói, Benedito Neto de Velasco e Américo 
de Carvalho Ramos que determinaram o local definitivo 
onde hoje está Goiânia, minha cidade natal, cuja po-
pulação ultrapassa a casa de 1 milhão de habitantes.

Abrindo estradas, construindo pontes, rasgan-
do o território nacional com rodovias ligando regiões 
litorâneas ao centro geográfico do País, alargando 
nossas fronteiras, urbanizando gradualmente, aper-
feiçoando técnicas de construção, a engenharia bra-
sileira tem avançado bastante e vem-se igualando ao 
que de melhor se tem constatado em outros países, 
sem nenhum desprezo pelo que há de mais moderno 
no Primeiro Mundo. Basta acentuar o feito heróico de 
Brasília, graças à visão do Presidente Juscelino Ku-
bitschek, que soube agrupar, para tornar realidade a 
sua empreitada de transferir a Capital do País para o 
Planalto Central, a expressiva colaboração de notá-
veis engenheiros e arquitetos da categoria de Oscar 
Niemeyer e Lúcio Costa.

Muito me orgulho de pertencer à classe dos en-
genheiros, pois sei o que representa o exercício de 
minha profissão para o desenvolvimento nacional. 
Tive a felicidade de cursar a Escola de Engenharia 
da Universidade Federal de Goiás e ali bastante me 
enriqueceu a convivência diária de ensino de mestres 
ilustres, cuja história de vida é marcada nos anais da 
vida política, cultural, empresarial e social do meu 
Estado. Por isso mesmo, graças ao alto conceito do 
ensino superior em Goiás, o engenheiro tem um lugar 
de saliente destaque em todas as atividades cujo ob-
jetivo é projetar, realizar e consolidar o futuro de uma 
melhor qualidade de vida para as gerações vindouras, 
à sombra da ciência e da tecnologia.

Ocupo esta tribuna para homenagear os meus 
companheiros de profissão, para louvar os que nela 
mourejam no nosso Estado de Goiás, para dizer que 
a cada um de nós cabe o cumprimento de uma mis-
são patriótica e cívica cuja finalidade é alçar o Brasil 
à condição das nações do Primeiro Mundo. Friso aqui 
o papel relevante que desempenha em Goiás a esco-
la da Engenharia da Universidade Federal, instituição 
que tem como reitora a Profa. Milca Severino, um dos 
mais expressivos vultos da intelectualidade feminina 
de Goiás e figura de saliente prestígio no meio aca-
dêmico nacional. Que os Anais da Câmara dos Depu-
tados registrem o meu pronunciamento louvando a 
classe dos engenheiros brasileiros à qual me orgulho 
de pertencer.

Era o que tinha a dizer.

V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PL PL/PSL
Francisco Rodrigues PFL 
Luciano Castro PL PL/PSL
Maria Helena PPS 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Coronel Alves PL PL/PSL
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 4

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Átila Lins PPS 
Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Lupércio Ramos PPS 
Pauderney Avelino PFL 
Silas Câmara PTB 
Total de Amazonas: 6

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS 
Anselmo PT 
Confúcio Moura PMDB 
Eduardo Valverde PT 
Hamilton Casara PSB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
João Tota PL PL/PSL
Júnior Betão PPS 
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Nilson Mourão PT 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Eduardo Gomes PSDB 
Homero Barreto PTB 
Pastor Amarildo PSC 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP 
César Bandeira PFL 
Gastão Vieira PMDB 
João Castelo PSDB 
Nice Lobão PFL 
Pedro Fernandes PTB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 8

CEARÁ

Antonio Cambraia PSDB 
Ariosto Holanda PSDB 
Arnon Bezerra PTB 
Inácio Arruda PCdoB 
José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Leônidas Cristino PPS 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 14

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PPS 
Júlio Cesar PFL 
Mussa Demes PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Iberê Ferreira PTB 
Sandra Rosado PMDB 
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Inaldo Leitão PL PL/PSL
Lúcia Braga PT 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PTB 
Philemon Rodrigues PTB 
Wellington Roberto PL PL/PSL
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 11

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PFL 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus PL PL/PSL
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Roberto Magalhães S.Part. 
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Helenildo Ribeiro PSDB 
João Lyra PTB 
José Thomaz Nonô PFL 
Jurandir Boia PSB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Heleno Silva PL PL/PSL
Ivan Paixão PPS 
Jackson Barreto PTB 
João Fontes S.Part. 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
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Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
João Leão PL PL/PSL
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PFL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira PFL 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PFL 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PL PL/PSL
Robério Nunes PFL 
Severiano Alves PDT 
Zelinda Novaes PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 28

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PL/PSL
Athos Avelino PPS 
Carlos Melles PFL 
Carlos Mota PL PL/PSL
Dr. Francisco Gonçalves PTB 
Edmar Moreira PL PL/PSL
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Gilmar Machado PT 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
Jaime Martins PL PL/PSL
João Magalhães PMDB 
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL PL/PSL
Júlio Delgado PPS 
Lael Varella PFL 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL PL/PSL
Marcello Siqueira PMDB 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Odair PT 

Odelmo Leão PP 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Roberto Brant PFL 
Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PCdoB 
Silas Brasileiro PMDB 
Total de Minas Gerais: 34

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
José Carlos Elias PTB 
Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL PL/PSL
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura PL PL/PSL
Carlos Nader PL PL/PSL
Carlos Rodrigues PL PL/PSL
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PT 
Deley PV 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Jair Bolsonaro PTB 
Jandira Feghali PCdoB 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL
Jorge Bittar PT 
José Divino PMDB 
Josias Quintal PMDB 
Julio Lopes PP 
Laura Carneiro PFL 
Luiz Sérgio PT 
Maria Lucia PMDB 
Miro Teixeira PPS 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL PL/PSL
Rodrigo Maia PFL 
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Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Total de Rio de Janeiro: 32

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL PL/PSL
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Carlos Sampaio PSDB 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Evilásio PSB 
Durval Orlato PT 
Edna Macedo PTB 
Gilberto Kassab PFL 
Iara Bernardi PT 
Ildeu Araujo PP 
Ivan Valente PT 
Jefferson Campos PMDB 
João Batista PFL 
João Paulo Cunha PT 
José Eduardo Cardozo PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Mariângela Duarte PT 
Neuton Lima PTB 
Orlando Fantazzini PT 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Rubinelli PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Zarattini PT 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 38

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Teté Bezerra PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB 
Maninha PT 

Sigmaringa Seixas PT 
Tatico PTB 
Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Rubens Otoni PT 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PTB 
Geraldo Resende PPS 
Murilo Zauith PFL 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 6

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
André Zacharow PP 
Assis Miguel do Couto PT 
Chico da Princesa PL PL/PSL
Dilceu Sperafico PP 
Giacobo PL PL/PSL
Gustavo Fruet S.Part. 
Hermes Parcianello PMDB 
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB 
Paulo Bernardo PT 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 18

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Fernando Coruja PPS 
Ivan Ranzolin PP 
João Matos PMDB 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Leodegar Tiscoski PP 
Paulo Afonso PMDB 
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Paulo Bauer PFL 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP 
Eliseu Padilha PMDB 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
Henrique Fontana PT 
Kelly Moraes PTB 
Luciana Genro S.Part. 
Luis Carlos Heinze PP 
Milton Cardias PTB 
Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Tarcisio Zimmermann PT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 14

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 313 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – 

ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS PARA A COMISSÃO 

REPRESENTATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 
(Art. 58 § 4º da Constituição Federal)

Gostaria de informar à Casa sobre a Comissão 
Representativa do Congresso Nacional.

Conforme determina o § 4º do art. 58 da Constitui-
ção Federal, realizaremos eleição dos representantes 
da Câmara dos Deputados que integrarão a Comissão 
Representativa do Congresso Nacional, cujo mandato 
coincidirá com o período de recesso do Congresso. Os 
partidos políticos indicaram, de acordo com a propor-
cionalidade partidária, os integrantes da Comissão.

A Mesa submete, portanto, estes nomes à apro-
vação do Plenário, pelo processo de aclamação, se 
esse for o desejo de todos os Srs. Deputados.

Os escolhidos são:
PT: Deputados Arlindo Chinaglia, João Grandão 

e Rubens Otoni.
PMDB: Deputados Mauro Benevides e Pedro 

Chaves.
Bloco PFL/PRONA: Deputados José Carlos Araújo 

e José Roberto Arruda.
PP: Deputados Márcio Reinaldo Moreira e Wag-

ner Lago.

PSDB: Deputados Bismarck Maia e Sebastião 
Madeira. 

PTB: Deputados José Militão e Nilton Capixaba.
Bloco PL/PSL: Deputado Jorge Pinheiro.
PPS: Deputado Ivan Paixão.
PSB: Deputado Gonzaga Patriota.
PCdoB: Deputada Perpétua Almeida.
Suplentes:
PT: Deputada Neyde Aparecida e Deputados 

Virgílio Guimarães e Wasny de Roure.
PMDB: Deputado Hermes Parcianello e Depu-

tada Teté Bezerra.
Bloco PFL/PRONA: Deputada Celcita Pinheiro e 

Deputado João Batista.
PP: Deputados Leonardo Vilela e Sandes Júnior.
PSDB: Deputados Eduardo Gomes e Rafael Guerra.
PTB: Deputados Jovair Arantes e Tatico.
Bloco PL/PSL: Deputado Carlos Rodrigues.
PPS: Deputado Júlio Delgado.
Falta a indicação do PSB, uma vaga, e do PCdoB, 

uma vaga.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 

votação a relação dos Deputados que comporão a Co-
missão Representativa do Congresso Nacional durante 
o recesso parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Os 
Srs. Deputados que forem pela aprovação permane-
çam como se encontram. (Pausa.)

Aprovada, com base na indicação dos srs. líderes 
partidários, por aclamação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 285, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 285, de 
2004, que altera o Sistema Tributário Nacio-
nal e dá outras providências. (Desmembra-
mento da PEC 255/04, contendo os arts. 22, 
VIII, 34, V, c, 36, V, 61, § 3º; 100, § 1º, 105, III, 
d, 149-A, parágrafo único, 150,§ 6º; 152-A, 
153, § 3º, V; 155, § 2º, II, c, IV, a, b, V, a, b, c, 
d, e, VI, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, VII, a, b, c, 
d, VIII, IX, a, c, X, e, XI, XII, a, b, f, g, h, i, j, l, 
m, n, o, XIII, a, b, c, d, e, § 7º, I, II, 158, III, 17 
constantes do art. 1º, os arts. 95, 96, pará-
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grafo único, I, II, III e 97 constantes do art. 
2º, que trata do Ato das Disposições Transi-
tórias, a íntegra dos arts. 3º, 8º e 9º); tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, pela admissibilidade 
quando da apreciação da PEC 228/04, com 
emendas (Relator: Dep. Osmar Serraglio); da 
Comissão Especial, pelo desmembramen-
to da de nº 255/04 nesta e na de nº 293/04, 
acompanhadas das respectivas emendas 
referentes aos dispositivos nelas contidos; 
pela aprovação desta e pela admissibilidade 
e, no mérito, pela aprovação das emendas 
de nºs 21, 24, 31, 34, 40, 54, 67 e 68, com 
substitutivo; e pela rejeição, na parte em 
que versem sobre os dispositivos aprecia-
dos, das emendas de nºs 2, 3, 5, 6, 8, 11, 15, 
20, 26, 28, 38, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 56, 57, 
58, 60, 66, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 88, 89 e 94 
(Relator: Dep. Virgílio Guimarães). 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Sobre 
a mesa requerimento do nobre Líder do PL, Deputado 
Sandro Mabel, solicitando, nos termos regimentais, a 
retirada de pauta da matéria.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa., nos termos do Art. 117, in-

ciso VI do Regimento Interno, a retirada de pauta da 
PEC nº 285/04, constante da ordem do dia da Ses-
são de hoje.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2004. 
– Sandro Mabel, Líder do Bloco PL/PSL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 
votação o requerimento do Deputado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Os 
Srs. Deputados que forem pela aprovação permane-
çam como se encontram. (Pausa.) 

Rejeitado.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 

peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Ve-

rificação concedida.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 

vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PV, Deputado Marcelo Ortiz? 
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PSC? (Pausa.)

Como vota o PCdoB? 
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PCdoB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PDT?

O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota “não”.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há re-
querimento de retirada da PEC da reforma tributária. 
Evidentemente, se o Relator está em plenário e se 
pretendemos votar toda a reforma, o faremos de de-
terminada maneira. Se votarmos só a parte referen-
te aos Municípios, o compromisso desta Casa e dO 
SR. PRESIDENTE da República que todos queremos 
cumprir, será de outra forma. Acredito que esta posi-
ção deve ser esclarecida antes do encaminhamento 
dos Srs. Líderes.

Então, consulto O SR. PRESIDENTE sobre se 
pretende votar o anunciado ontem por V.Exa., apenas 
o aumento do Fundo de Participação dos Municípios, 
ou toda a reforma, como foi negociado pela manhã 
na Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PCdoB?

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PCdoB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – O 
PCdoB vota “sim”.

Como vota o PSB?
O SR. JORGE GOMES (PSB – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PSB vota “sim”.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a 
V.Exa. que esclareça a pauta de hoje, que ontem ficou 
bem definida por V.Exa. Há 3 ou 4 versões diferentes 
do que se vai passar. 

Aproveito esta conturbação saudável e democrá-
tica que está ocorrendo para sugerir que comecemos 
a refletir sobre os critérios de escolha da futura Mesa 
da Câmara dos Deputados, para que o conjunto dos 
Deputados possa ter garantias do que será feito. 

Ontem, o Presidente da Casa anunciou acordo, 
parte do entendimento entre os Líderes, no sentido 
da inclusão da PEC Paralela. Esse era o acordo, em 
função do entendimento geral do Plenário. 
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Não há como se lançar sobre o Presidente da 
Casa qualquer responsabilidade pelos desarranjos 
havidos hoje. Não é o nosso papel e não seria correto 
fazê-lo. Mas o que está se passando na Casa deve ser 
objeto de reflexão. 

Talvez tudo esteja amarrado ao critério de confor-
mação, que determina: “Este partido indica o Presidente; 
este outro, o Vice”. E fica por isso mesmo, sem que o 
Presidente tenha o respaldo do conjunto da Casa para 
resolver de fato as questões pendentes.

O Presidente João Paulo Cunha fez o que tinha 
de fazer: passou à Ordem do Dia e pronto, assim que o 
quorum foi alcançado. Agora não se vai chegar a lugar 
nenhum, porque começa a obstrução de um lado e de 
outro, mesmo depois de ter havido acordo.

Somos contra a retirada da matéria de pauta, em 
apoio à posição do Presidente João Paulo Cunha, que 
a colocou para a apreciação do Plenário. Não podemos 
perder a oportunidade de resolver o dissenso entre os 
Líderes. Vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PL/PSL?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
ao encaminhar o voto de obstrução, o Bloco PL/PSL 
deixa bem claro que é plenamente favorável ao FPM 
de 1% para os Prefeitos, porém entende que está 
sendo votada toda a reforma tributária. Não vamos 
votá-la dessa maneira no último dia, porque não foi 
o acordado com a Liderança do Governo. Queremos 
conversar mais.

Por essa razão, o Bloco PL/PSL está em obs-
trução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PSDB?

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
quer votar de acordo com o compromisso assumido 
ontem pelos Líderes. Infelizmente, agora, o Líder do 
Governo, Deputado Professor Luizinho, quer modificá-
lo e votar toda a reforma.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Ronaldo Dimas, a bem da verdade, quando foi 
sugerido o acordo na sala do Presidente, o Deputado 
Professor Luizinho disse – os Srs. Líderes são teste-
munhas – que não podia se comprometer em desta-
car a questão do FPM. Para isso, precisaria consultar 
o Governo. Quando discutido o assunto no plenário, 
S.Exa. repetiu a afirmação.

Os Prefeitos precisam saber que não há condi-
ções de pautar 1%. Não existe essa proposta na Casa. 
Para chegarmos, eventualmente, ao desmembramento 
e votar destacadamente 1%, temos de apreciar a PEC 

da reforma tributária. Afirmei ontem ao Líder Sandro 
Mabel que não há como votar somente esse ponto. É 
preciso pautar a reforma tributária.

Estamos votando o pedido de retirada de pauta 
da PEC da reforma tributária. 

O Deputado Professor Luizinho ressaltou ontem 
que, na condição de Líder do Governo, não podia assu-
mir o compromisso de votar destacadamente a matéria 
antes de uma conversa com o Governo. Todos os Srs. 
Líderes estavam de acordo, exceto S.Exa. 

Faço esse esclarecimento para que não atribua-
mos ao Deputado Professor Luizinho responsabilidade 
por algo que, de fato, não assumiu.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
foi o nosso entendimento ontem. Pode ser que S.Exa. 
tenha dito isso, mas, ontem, ficou claro para todos 
que votaríamos destacadamente a questão do 1%. 
Queremos votá-la.

Havendo acordo – isto estava transparente –, a 
votação é perfeitamente possível. O Relator pode vir 
ao plenário. Há acordo firmado. Queremos votar, e o 
texto é somente este. Nós o votaremos em 10 ou 20 
minutos.

Somos contra o requerimento. Queremos votar 
segundo o acordo firmado ontem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Vota 
“não” o PSDB?

O SR. RONALDO DIMAS – Vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 

vota o PTB?
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
está em obstrução até que se defina o que será votado 
na reforma tributária.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PP, Deputado Pedro Henry?

O SR. PEDRO HENRY (PP – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma 
vez, faço questão de deixar claro que, enquanto não 
houver acordo de todas as Lideranças sobre o que 
será votado na sessão de hoje, o partido não se sente 
contemplado. Se passarmos à discussão da reforma 
tributária, não há instrumentos que nos garantam que 
ela não será votada in totum. 

Diante disso, o partido prefere continuar traba-
lhando para chegar ao entendimento no final da tar-
de. Assim, na sessão plenária do período vespertino, 
decidiremos questão que aflige tantos brasileiros, que 
esperam nossa decisão.

Por isso, o PP está em obstrução.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos 
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discutindo com a base de sustentação do Governo, 
na busca de alternativa para continuar o debate com 
a Oposição.

Então, vamos reformular nossa posição. O PCdoB 
está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Inácio Arruda, V.Exa. havia alterado o voto para 
“sim”. E agora está alterando para obstrução.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, quero reafirmar a inexistência de instrumento 
regimental que permita a votação separadamente do 
FPM de 1% para os Prefeitos. Se me mostrarem que 
há amparo regimental para fazê-lo, dou-me por con-
vencido. Não sei de nenhuma maneira, e conheço o 
Regimento da Casa.

Para tentar o entendimento, o Partido Socialista 
Brasileiro vai reformular sua posição, com a concor-
dância do Deputado Jorge Gomes, e vota pela obs-
trução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – O 
PSB altera o encaminhamento para obstrução?

O SR. ALEXANDRE CARDOSO – Obstrução 
para tentar o entendimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PFL?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
permissão a V.Exa., antes de orientar a bancada, para 
falar um pouco sobre alternativas de encaminhamento. 
Percebo que há um drama na base do Governo. Os 
partidos da Oposição aceitam votar o todo ou a par-
te. Conversei hoje com o Líder do PSDB, Deputado 
Custódio Mattos, várias vezes, e disse que aceitamos 
votar o acordo construído com o Relator, desde que 
acordado abrir mão do interstício. É matematicamente 
impossível, na medida em que o PP e o PL não con-
cordam em abrir mão dele, haver reforma tributária 
como um todo. É impossível.

Quem está navegando neste rio sabe que nele 
há pedras. Não temos como votar toda a reforma tri-
butária, porque V.Exa, como Presidente responsável, 
anunciou ontem que só abriria mão do interstício se 
houvesse acordo.

Portanto, estamos diante de impossibilidade arit-
mética. Não há como votar o todo da reforma tributária. 
O PFL é a favor, como também alguns Parlamentares 
do Governo, mas só votaríamos se todos os partidos 
estivessem de acordo. Já vimos que os Líderes do PP 
e do PL declararam-se contra. Conseqüentemente, 
essa solução não existe.

A minha proposta, Sr. Presidente, é que a base 
do Governo tenha procedimento igual ao que tivemos 

ontem. Ao abrir a sessão, havia requerimento de retirada 
de pauta de projeto do PFL, subscrito pelo Deputado 
Antônio Carlos Magalhães Neto. Embora fosse matéria 
importante, solicitamos a retirada. Tratava-se de projeto 
de lei complementar e, portanto, acordamos com V.Exa. 
no sentido de retirar o requerimento para que fluíssem 
os acordos. Foi uma bela tarde, em que votamos mui-
tos projetos, inclusive o do Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto relativo à Lei de Falências. 

A minha proposta é a seguinte: assumimos o 
compromisso – e, assim como V.Exa., quando assu-
mo, eu cumpro – com os Líderes do PP e do PL de 
não lhes impor a reforma tributária goela abaixo, até 
porque a votaríamos apenas em primeiro turno. Não 
temos interesse em votar apenas um turno, mas dois. 
Portanto, não vamos impor a reforma tributária contra 
a vontade daqueles partidos.

Assim sendo, fazemos apelo ao PL e a todos os 
demais partidos para que retirem seu requerimento 
e comecemos a discutir a matéria, encaminhando o 
requerimento de destaque do Deputado Júlio Cesar. 
Temos ciência de que a matéria encontra oposição 
dentro do próprio Governo e, por isso, o Deputado 
Professor Luizinho tem dificuldades em negociá-la, 
mas se o PFL, o PSDB, o PMDB e o PT forem a favor, 
nós a aprovaremos. Somos um poder independente, 
e sabemos que essa aprovação é necessária.

Portanto, minha proposta é que todos retirem 
seus requerimentos para que possamos avançar na 
votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Mas, 
em não retirando, como vota o PFL?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – O PFL, evi-
dentemente, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – 
“Não”. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Em relação à 
retirada, eu me comprometeria a suspender a votação 
no momento em que o PL ou o PP o pedissem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 
relação à proposta de V.Exa., é preciso combinar com 
os “russos”. Ou seja, se não há acordo para suprimir 
o interstício, de um lado, evidentemente, o Deputado 
Professor Luizinho não vai acordar a supressão para 
o aumento de 1%.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Mas só o 
Deputado Professor Luizinho discorda. Nenhum par-
tido disse isso.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Mas 
tem que ser unanimidade.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Não.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 
relação à supressão do interstício, deve haver unani-
midade.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Então, é o Go-
verno que não aceita votar o aumento do FPM. É aonde 
eu queria chegar: o Governo é que não aceita.

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por deter-
minação da Liderança do Partido, queremos mudar o 
“não” para obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Obs-
trução.

O SR. MARCELO ORTIZ – Obrigado. 
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB vai encaminhar pela obstrução, segundo o 
entendimento que mantivemos agora com o Líder, 
Deputado Professor Luizinho, no sentido de buscar 
acordo para votar ainda hoje esta matéria. Portanto, 
o PMDB não é contra a discussão. Vai encaminhar a 
obstrução para que o acordo realizado ontem evolua 
nesta tarde para o entendimento. Portanto, o PMDB 
encaminha a obstrução.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem, para uma retificação do PPS. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nosso Líder, 
Deputado Júlio Delgado, está em reunião na busca de 
acordo. Pediu-me S.Exa. que o PPS, mantido o apoio 
à posição de V.Exa. e a tudo que foi dito aqui, apare-
cesse no painel em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Obri-
gado, Deputado.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, in-
felizmente eu estava em reunião no meu gabinete e 
não pude vir ao plenário antes. Dessa forma, não sa-
bia se o Deputado Professor Luizinho já havia falado. 
Tive notícias, agora, de que S.Exa. ainda não se pro-
nunciou. Portanto, quero rememorar os acordos rea-
lizados ontem. 

Eu poderia usar um argumento político – o acor-
do entabulado ontem – e um argumento regimental. O 

argumento político – o mais importante – é que, real-
mente, na reunião de Líderes, no gabinete de V.Exa., 
ontem, o Líder do Governo não assumiu o compromis-
so de votar em separado o aumento do FPM. S.Exa. 
insistiu em um conjunto de votações, inclusive a da 
reforma tributária como um todo, como condição. Mas, 
ontem à noite – aliás, respondendo a um pedido que 
apresentei a V.Exa., que já havia feito proposta para 
que a solução melhor se materializasse –, V.Exa. fez 
uma proposição em relação à qual não houve discor-
dância da Liderança do Governo; ou seja, votaríamos 
a pauta de ontem, inclusive a Lei de Falências. Isso 
é importante, porque a nossa parte no compromisso 
já foi cumprida. 

Estávamos na perspectiva de obstruir a votação 
da Lei de Falências para garantir o aumento do FPM. 
Para assegurar a votação, V.Exa. fez uma proposta 
que envolvia explícita e materialmente a convocação 
de sessão extraordinária para hoje, às 11h30min, para 
votação do aumento do FPM. Não houve contestação 
da proposta de V.Exa. por parte de nenhuma Liderança, 
salvo uma objeção em paralelo, do Deputado Miro Tei-
xeira. Portanto, o Líder do Governo não contestou.

Votamos ontem, além da Lei de Falências, toda a 
pauta e as medidas provisórias anteriores, em obedi-
ência ao acordo que fizemos para votar o FPM. Lem-
bro que essa matéria só não foi votada na quinta-feira 
passada porque não havia segurança de quorum. Não 
houve, porém, qualquer obstáculo por parte da Lide-
rança do Governo. 

Peço a V.Exa. que confirme esse acordo que 
envolve a Liderança do Governo para garantir que ele 
seja cumprido. A parte da Oposição já foi cumprida 
ontem, com a votação das medidas provisórias e da 
Lei de Falências.

O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente, 
deixo claro que o Partido dos Trabalhadores quer votar. 
Mas quer votar a reforma como um todo. Em relação 
aos discursos feitos, o Presidente Lula atendeu a mais 
de 90% da reivindicação dos Prefeitos, como repasse 
direto dos recursos do salário-educação; desconstitu-
cionalização da taxa de iluminação pública e da taxa 
do lixo; repasse direto dos recursos para o transporte 
escolar; aumento da base de cobrança do ICMS. 

Essa questão do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios sempre esteve no bojo das discussões; no en-
tanto, faz parte do contexto da reforma tributária, sobre 
a qual precisamos deliberar. 
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Para que possamos chegar a um acordo sobre o 
contexto da reforma tributária, o Partido dos Trabalha-
dores entrará em obstrução, Sr. Presidente.

O SR. MARCONDES GADELHA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCONDES GADELHA (PTB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
antes que seja proclamado o resultado, desejo saber 
se V.Exa., na hipótese de a sessão cair, convocará 
outra, para que se dê oportunidade aos Líderes de 
chegarem a um entendimento em relação à matéria, 
que neste momento passa por um processo de iman-
tação no País inteiro. Todos estão atentos ao compor-
tamento desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Vou 
convocar outra sessão extraordinária, mas reservo 
mais alguns minutos para definir a pauta.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
vou entrar nesta perigosa discussão: se o Presidente 
Lula cumpriu ou não o acordo. Até porque os Prefeitos, 
melhor do que ninguém, sabem se ele foi cumprido 
ou não. O que quero dizer é que se abre, mais uma 
vez, um precedente perigoso. Acho que aqui se quer 
caminhar para total falta de confiabilidade. 

Ontem à noite, votamos a Lei de Falências, por-
que havia consenso suprapartidário de que iríamos 
atender aos Prefeitos. 

Vou fazer justiça ao Deputado Professor Luizinho. 
Na reunião de Líderes, estava sentado junto ao Líder 
do Governo e ouvi bem quando S.Exa. disse: “Vou ou-
vir o Governo. É preciso ouvir a área econômica”. Isso 
é problema do Governo. E pelo Governo verbaliza o 
Deputado Professor Luizinho.

Se essa malfadada tratativa não for à frente, fica 
claro que não foi única e exclusivamente por culpa do 
Governo. Esse é um lado da questão. O lago perigoso, 
Sr. Presidente, é que fizemos um acordo e cumprimos 
nossa parte. Demos a entrada para comprar o carro 
dos Prefeitos, mas parece que o vendedor é absoluta-
mente inconfiável. Demos a entrada, e o carro sumiu. 
É o que está acontecendo nesta tarde.

Além disso, vejo, estarrecido, esse festival de 
obstrução. Seria bom que os partidos, paralelamente 
à obstrução, esclarecessem suas posições. Ontem, 
éramos todos favoráveis à votação. Houve uma ressal-
va do Centro-Oeste – não de partido, mas de região 

–, que se julga mal aquinhoado no desenho atual das 
distribuições dos recursos. É uma dúvida procedente 
e preocupante, mas não faz parte, nem fez, do acordo 
explícito que celebramos. 

Não adianta V.Exa. convocar outra sessão, se 
persistir uma posição sistematicamente ambígua. Até 
agora, quem disse claramente que quer votar foi a 
Oposição. O resto fará obstrução. Vamos ver isso, tal-
vez, daqui a pouco. Parece que se esqueceram de que 
o ano legislativo acaba hoje. Portanto, persiste essa 
ambigüidade sistemática. 

O Governo precisa ser claro quanto à sua pró-
pria postura. O Líder Luizinho, que certamente vai se 
pronunciar mais tarde, deve dizer se o Governo deseja 
ou não a votação. Nós, da Oposição, deixamos claro 
que queremos votar. Queremos que o Presidente Lula 
cumpra sua palavra. Eles é que não querem.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
a V.Exa. um pouco de compreensão, porque quero dia-
logar com todos os Srs. Líderes, em particular com os 
Deputados José Carlos Aleluia e Custódio Mattos. 

Ontem fiz duas coisas. A primeira delas foi a de-
fesa do trabalho do meu Presidente em relação aos 
Prefeitos. E, pela forma como a fiz, o próprio Deputado 
Custódio Mattos puxou minha orelha. Mas vamos es-
quecer isso.

Na primeira parte, deixei claro – todos se lem-
bram, mas podem recorrer às notas taquigráficas, se 
quiserem – que o acordo original feito pelO SR. PRE-
SIDENTE, pelo Líder do PFL, Deputado José Carlos 
Aleluia, e pelo Líder do PSDB, Deputado Custódio 
Mattos, com a participação deste Líder, na sala do 
Presidente, resumia-se no seguinte: votaríamos as 
MPs, a Lei de Falências e rejeitaríamos o Conselho de 
Jornalismo. Como Líder do Governo, eu iria encami-
nhar o voto contrário, porque o projeto é do Governo, 
mas não faria impedimento, pois era muito importante 
liberar a pauta e votar. Eu não achava justo querer vin-
cular a votação da Lei de Falências a qualquer outra 
demanda, porque havia um acordo original, que tinha 
a minha concordância, mesmo com a rejeição ao pro-
jeto do Governo. 

Em relação à reforma tributária, eu havia dito aos 
Prefeitos – recebi-os em minha sala – que compreen-
dia aquela demanda, que todos os Líderes da minha 
base reclamavam aquilo, que eu entendia o peso e a 
força daquela reclamação, que os Líderes da Oposição 
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solicitavam a mesma coisa, mas não podia tomar uma 
posição isolada, sem consultar o Governo.

Ontem à noite, nobre Deputado Custódio Mattos, 
o Presidente João Paulo Cunha, de fato, apresentou 
um acordo à Casa. Nesse ponto V.Exa. pode ter razão, 
mas não quando diz que parte do acordo já foi cumpri-
da. Eu disse que não era justo fazê-lo. Deixei claro que 
não era possível engatar um compromisso a outro já 
realizado – ou seja, votar a Lei de Falências e o proje-
to relativo ao Conselho de Jornalismo. Quanto a esse 
acordo, não há nenhum impedimento, e não o farei. 

Estava vendo a situação, a compreensão do 
Plenário. Naquele momento, não seria eu que iria im-
pedir o acordo que V.Exas. estavam realizando nes-
sas condições. Fui claro quanto a isso. Nunca deixei 
de esclarecer que o Governo quer votar a reforma 
tributária como um todo e que, para ele, o fatiamento 
significa prejudicar, impor e negar a possibilidade de 
uma votação futura. Essa é a análise do Governo. E 
mais: eu me comprometi a conversar com o Governo, 
é verdade, todos os Líderes sabem, mesmo havendo 
oposição, sobre a possibilidade de votarmos a Lei de 
Biossegurança. É o que estou fazendo. 

Portanto, estou pedindo à base que se mantenha 
em obstrução para darmos continuidade ao diálogo. Não 
estamos querendo quebrar cristal nenhum. Queremos, 
ao contrário, garantir que isso não aconteça. 

Por isso, fiz este encaminhamento, orientando a 
base a se manter em obstrução. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-

tado Custódio Mattos, creio que o Deputado Profes-
sor Luizinho foi fiel na resposta a V.Exa., assumindo a 
parte do acordo feito e a parte a que V.Exa. se refere 
– acho que V.Exa. tem razão.

O Deputado Professor Luizinho não contestou, 
porque ontem, quando a Mesa apresentou o encami-
nhamento de hoje, de fato ninguém manifestou opinião 
contrária, o que poderia permitir o subentendimento de 
que haveria concordância. Mas o Professor Luizinho se 
agarra a uma expressão anterior, da sessão de ontem, 
para dizer que não havia concordado.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr. Deputado 
Professor Luizinho, gostaria de fazer um apelo aos Srs. 
Líderes. Fui Líder do Governo nesta Casa. Lembro-
me de que fiquei sozinho, defendendo a posição do 
Governo por mais de uma vez, contra a vontade dos 
partidos, inclusive do PSDB, partido do Presidente da 

República à época, Fernando Henrique Cardoso. O 
Deputado Inocêncio Oliveira se lembra disso. Fui der-
rotado pela vontade da maioria dos Srs. Parlamentares 
e de todos os partidos. Portanto, entendo a situação 
do Deputado Professor Luizinho.

Sr. Presidente, acho que este é o momento de os 
partidos fazerem valer sua vontade e de o Governo, no 
seu papel, por intermédio do Líder Professor Luizinho, 
votar contra – como disse que faria – o projeto relativo 
ao Conselho de Jornalismo. O projeto do Governo seria 
derrotado, com o voto contrário de S.Exa. e a vontade 
do conjunto desta Casa.

Neste momento, cabe aos demais Líderes desta 
Casa fazerem valer o compromisso com os Srs. Prefei-
tos, a vontade dos partidos. E ao Deputado Professor 
Luizinho cabe o papel de encaminhar o voto contrário, 
como fará ou faria na votação do Conselho de Jorna-
lismo, registrando a posição do Governo, derrotada 
pela vontade de todos nós, brasileiros.

O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, depois de ouvir 
a explicação do Professor Luizinho, gostaríamos de 
acompanhá-lo. Também peço ao PDT permissão para 
entrar em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. CLÁUDIO CAJADO – Sr. Presidente, V.Exa. 

me permite um minuto?
SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Um 

minuto, Deputado Cláudio Cajado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Soli-

cito aos Srs. Deputados que venham ao plenário, pois 
estamos em processo de votação. Peço a todas as Co-
missões que porventura estiverem em funcionamento 
que suspendam seus trabalhos, sob pena de qualquer 
decisão ser considerada nula.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caros 
Deputados, creio que estamos diante de um impas-
se, que vai trazer graves conseqüências a esta Casa. 
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Primeiro, porque um lado cumpriu o acordo; segundo, 
porque o outro lado cumpriu parte do acordo e a parte 
fundamental não está sendo cumprida.

Esta é a casa do entendimento e funciona em 
função de acordos políticos. A votação de 1% para os 
Prefeitos, muito mais do que um acordo desta Casa, 
caro Deputado Professor Luizinho, Líder do Governo, 
é um compromisso do Presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva. 

Não queremos desconhecer os avanços imple-
mentados pelo Presidente em relação aos Municípios, 
no entanto estes têm-se tornado mais pobres e de-
pendentes dos recursos advindos das transferências 
obrigatórias ou das eventuais.

Sr. Presidente, na semana passada, estiveram 
em Brasília cerca de 400 Prefeitos. Hoje, talvez esse 
número seja um pouco menor, em virtude até das difi-
culdades dos Municípios. Caso contrário, estariam na 
Capital mais de 3 mil Prefeitos. A grande maioria não 
tem condições de arcar com as obrigações que a Lei 
de Responsabilidade Fiscal enseja. 

Muitos servidores municipais não vão receber 
o 13º salário. Qual é o administrador público que não 
gostaria de estar em dia, sobretudo, com aqueles que 
ganham pouco? Nos Municípios brasileiros, os servi-
dores não ganham bem. 

Ontem, quando se anunciou a pauta, não se con-
dicionou a votação da reforma tributária como um todo. 
Foi dito, alto e bom som, que convocaríamos reunião 
para as 11h30min para votar, em primeiro turno, a re-
forma tributária. Caso essa votação não fosse possí-
vel, votaríamos a PEC nº 285, fatiada, do Deputado 
Júlio Cesar, ou o destaque do Deputado Júlio Cesar, 
assinado por todos os Líderes.

Sr. Presidente, entendo a posição do Líder do 
Governo, mas, para que não percamos tempo e não 
vendamos ilusões, gostaria que S.Exa. fosse claro e 
dissesse se recebeu do Ministério da Fazenda uma 
contra-ordem, não podendo, por isso, arcar com esse 
percentual. Se o nobre Deputado tivesse agido dessa 
forma, não teríamos feito tantas reuniões e os Prefei-
tos não teriam a ilusão de que chegaríamos a um en-
tendimento. Reafirmo que entendo a posição do Líder 
do Governo.

Como disseram o Deputado Ricardo Barros e 
o Líder do meu partido, José Carlos Aleluia, muitas 
vezes, nesta Casa, o Líder do Governo ficou de um 
lado e os demais Líderes ficaram de outro. O Líder do 
Governo marcou a sua posição e os demais partidos 
decidiram de outra forma. O Deputado Ricardo Barros 
mesmo ficou, muitas vezes, sozinho ao defender uma 
matéria. Nem por isso o Brasil quebrou. nem por isso 

o País teve maiores dissabores com a aprovação de 
leis, por esta Casa.

Em nome da governabilidade não só da União, 
mas também dos Estados e Municípios, tendo em vista 
o fato de o Brasil ser uma federação – não adianta a 
União estar bem, se Estados e Municípios não estão 
(palmas); a governabilidade é de todos –, apelo para 
que S.Exa. marque a sua posição, mas deixe os de-
mais partidos fazerem a sua parte, a fim de que cada 
um, neste momento, assuma a responsabilidade dos 
seus atos. 

Para a governabilidade e o bem do País, é fun-
damental votar esse 1%. Serve para uma lei que foi 
um dos maiores avanços da administração pública do 
Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela enseja 
aos gestores públicos a responsabilidade no emprego 
dos recursos que lhes são destinados. 

Por isso, esta Casa não vai ficar bem e a partir 
de hoje será outra, se recusar o aumento desse per-
centual. Esta é a Casa do povo. O Presidente já disse 
aqui que, quando o povo quer, esta Casa faz. Então, 
o povo brasileiro quer, na sua inteireza e maioria, que 
se vote 1% para os Municípios brasileiros. 

Obrigado. 
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fica 
claro que o Governo não quer votar esta matéria, não 
quer atender aos Prefeitos. 

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a V.Exa. que, em nome do entendimento feito nesta 
Casa, intermedie esse acordo com o Governo e sua 
Liderança. 

V.Exa. é testemunha de que, desde a semana 
passada, as Oposições estão se mobilizando para, 
antes do término do ano, votarmos todos os projetos 
de lei e as medidas provisórias que ainda não foram 
votadas, diante das obstruções, inclusive da base do 
Governo. 

Voltamos das eleições, fizemos um grande en-
tendimento. Estamos demonstrando que, quando há 
acordo, tudo funciona bem para todas as partes. Con-
sideramos essa questão prioritária. Houve o compro-
misso por parte das Lideranças da base do Governo, 
e votamos todas as medidas que estavam pendentes 
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de votação. Resolvemos, na Comissão de Orçamento, 
todos os empecilhos existentes. Votamos os PLNs e 
estamos elaborando os roteiros do Orçamento. 

Sr. Presidente, raramente utilizo a palavra nes-
tes momentos de votação, mas é fundamental que as 
Oposições cheguem a um entendimento. Falo por mim: 
se não houver consenso em relação a esta matéria, 
haverá gravíssimos problemas quanto aos entendi-
mentos daqui para frente. 

Solicito a V.Exa. que seja o intermediário desse 
entendimento. Já que a sessão vai cair – é o que in-
dica o painel de orientação das Lideranças –, marque 
outra sessão. Espero que se chegue a um entendimen-
to para o bom trabalho e funcionamento desta Casa, 
neste final de Sessão Legislativa. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer uma proposta. Acabamos de ouvir o Deputado 
Claudio Cajado, um pouco antes do Deputado Ino-
cêncio Oliveira. V.Exa. coordenou o acordo, e vamos 
esquecer a posição do Deputado Professor Luizinho; 
realmente, a missão do Líder do Governo é espinhosa, 
mas a Casa fez um acordo. Queremos votar. 

Há 2 alternativas: primeiro, votarmos a reforma 
tributária como um todo, sem acordo, em primeiro turno, 
e V.Exa. incluí-la na extensão, para votação em segun-
do turno na semana que vem. Essa é a solução mais 
difícil, mas é uma solução. A segunda é fácil, porque 
há acordo de todos os partidos. Nenhum se manifestou 
contrariamente. Iniciaríamos a discussão da reforma 
tributária, votaríamos o destaque do Deputado Júlio 
Cesar – que não precisa de unanimidade; a maioria 
é suficiente para aprová-lo –, e caberia a V.Exa. o ato 
heróico, que o Regimento lhe permite, de incluir na 
pauta da autoconvocação até o dia 23 a votação em 
segundo turno da modificação do FPM.

Temos uma solução regimental. 
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – No-

bre Deputado José Carlos Aleluia, de fato V.Exa. está 
apresentando uma proposta que tem pertinência e 
base regimental, e seria absolutamente factível, mas 
precisamos compatibilizá-la com a política.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Apenas para 
completar, Sr. Presidente, sugiro que V.Exa., em ra-
zão dos evidentes números do painel, suspenda a 
sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tados Professor Luizinho, Custódio Mattos, Sandro Ma-
bel e todos os Líderes presentes, sugiro que encerre-

mos esta sessão e convoquemos outra extraordinária 
com a seguinte ordem do dia: votação do projeto que 
cria o Conselho Federal de Jornalismo e votação da 
indicação do nome do Senado Federal para o Tribu-
nal de Contas da União. Há um pedido dos candidatos 
da Câmara dos Deputados de que essa votação não 
seja feita hoje. Caso votemos e o nome seja aprova-
do, já o enviaríamos ao Tribunal. Na próxima semana, 
se houver acordo entre os Líderes, apreciaremos o 
nome indicado pela Câmara dos Deputados. Como 
a votação é secreta, votaríamos durante a sessão e 
incluiríamos a PEC Paralela na pauta da próxima ses-
são extraordinária.

Nesse ínterim, pediríamos ao Deputado Profes-
sor Luizinho e aos Líderes da base do Governo que, 
com a minha participação e a dos Deputados Custó-
dio Mattos, José Carlos Aleluia e José Thomaz Nonô, 
da Oposição, trabalhássemos num acordo ou numa 
saída para essa questão da reforma tributária que in-
cide sobre os Municípios. Teríamos umas 2 ou 3 horas 
para fazer isso.

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
se tratando de acordo, todos os partidos têm de parti-
cipar. Meu projeto de lei relativo ao Conselho Federal 
do Jornalismo está apensado ao do Governo, e o pa-
recer é contrário. Pediria a V.Exa. que o retirasse de 
pauta para que pudéssemos fazer o acordo. Meu pro-
jeto está sendo prejudicado, porque está apensado ao 
do Governo. Retira-se esse, e o Partido Progressista 
participa do acordo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Na 
realidade, Deputado Russomanno, vamos pautar. O 
projeto de V.Exa. está apensado ao do Governo, e 
basta, durante a votação, pedir preferência para o ou-
tro projeto.

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Mas seria um 
acordo formado com todos os Líderes partidários.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Esse 
é outro problema. Se observarmos o Regimento Inter-
no, não há como desapensá-los, porque são projetos 
absolutamente idênticos.

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sim; como o 
meu projeto de lei não pode ser desapensado, estou 
pedindo que ele não seja pautado. V.Exa. apensou meu 
projeto ao do Governo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – V.Exa. 
está sugerindo que não se paute o projeto?

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Exatamente.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tados Professor Luizinho e José Carlos Aleluia, minha 
sugestão é de que se convoque outra sessão extra-
ordinária, paute-se a proposição sobre o Conselho 
de Jornalismo, levando-se em conta a observação do 
Deputado Celso Russomanno, vote-se a indicação do 
Senado para o Tribunal de Contas da União, vote-se a 
PEC Paralela, e nesse ínterim tentemos, se possível, 
costurar um acordo sobre a reforma tributária. 

O que pensa V.Exa., Deputado Sandro Mabel?
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PL – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
sidero muito importante a votação, especialmente a 
questão dos Municípios; porém, se aprovarmos a re-
forma tributária do jeito que está, ela trará mais pre-
juízo do que qualquer ganho que eles supostamente 
possam ter. Para V.Exa. ter uma idéia, Sr. Presidente, 
em algumas Regiões os Estados chegam a perder 
30% da sua arrecadação, e há Municípios que perdem 
ainda mais do que isso. 

O FPM é muito importante para a receita dos 
Municípios. Portanto, Sr. Presidente, num primeiro mo-
mento, pode parecer ruim adiarmos a votação dessa 
matéria; no entanto, como votar toda a reforma tribu-
tária agora? Para se ter uma idéia de como ela está 
completamente desajustada, longe de se chegar ao 
consenso, um novo texto está sendo elaborado. 

Como analisar o novo texto de uma reforma tri-
butária que foi discutida durante 2 anos e até hoje não 
se conseguiu votá-la, não se chegou a um acordo? E 
só agora, de ontem à noite para hoje, é que começou 
a ser elaborado o novo texto. Ora, Sr. Presidente, tra-
ta-se do maior e mais importante imposto da União. 
Concordo em conversarmos, debatermos, fecharmos 
um acordo para tentar fazer um fatiamento; fora dis-
so, votar a reforma tributária hoje não creio que seja 
conveniente. 

O Deputado José Carlos Aleluia tem grande in-
teresse na votação da reforma tributária por causa 
do Fundo, mas no novo texto esse Fundo está sendo 
desmembrado, e vai para outra PEC, que deverá ainda 
ser apreciada pelo Senado; por isso, S.Exa. não será 
atendido também. Talvez, para atendê-lo, vote-se o 
Fundo de Participação dos Municípios dentro da PEC 
atual; todavia, Sr. Presidente, essa não é a melhor 
forma de se votar um imposto de R$100 bilhões. Não 
é justo! Esta Casa tem de manter o equilíbrio, porque 
dessa maneira haverá Estados do Norte, do Nordeste, 
do Centro-Oeste e do Sul com uma perda de tal tama-
nho que não conseguirão administrá-la nunca mais. E 
essa história de Fundo de Compensação é igual a ca-
samento de anão: sabemos que existe, mas ninguém 
vê. Isso não vai funcionar. 

Portanto, quero pedir a V.Exa., Sr. Presidente, que 
tratemos da reforma tributária com calma no próximo 
ano. Não há como fazer de afogadilho uma mudança 
de tal magnitude.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
eu queria fazer, em nome da Frente Municipalista...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Só 
um minuto, Deputado Luiz Carlos Hauly. O Deputado 
Lincoln Portela já havia pedido a palavra.

O SR. GASTÃO VIEIRA – Sr. Presidente, tenho 
uma sugestão de votação da inclusão...

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Um 
momento, Deputado Gastão Vieira. Vamos apenas 
ouvir o Deputado Lincoln Portela, que vai fazer um 
comunicado sobre outro assunto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem a 
palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Lincoln Portela.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para demonstrar 
meu apoio aos Assistentes Jurídicos das Penitenciá-
rias do Estado de Minas Gerais, que lamentavelmente 
não tiveram a felicidade de ver o pagamento de seus 
direitos efetivado.

Com o advento da Lei nº 15.301, de 2004, subsi-
diária da Lei Complementar nº 65, de 2003, ambas já 
sancionadas pelo Governador Aécio Neves, entende-
se terem sido identificados os Assistentes Jurídicos de 
Penitenciárias, explicitados no art. 141, caput e pará-
grafo único da lei complementar supracitada.

Ocorre que do elemento principal, o pronto pa-
gamento, ainda não se tem notícia. O fiel cumprimento 
da lei ainda não se fez realidade. Vale ressaltar que o 
valor devido aos Assistentes Jurídicos de Penitenciá-
rias não causará significado maior na folha de paga-
mento geral do Estado, conforme é do conhecimento 
de todos e do próprio Governo. 

Esses profissionais, por muitos anos, em todo o 
Estado, cumprem suas tarefas com profissionalismo, 
dedicação, obediência, e acima de tudo com a ética 
e a moral que lhes são afetas. Jamais negligenciaram 
seu mister.

Fica o meu apelo ao Governador de Minas Gerais 
no sentido de que ordene o imediato cumprimento da 
lei, já que é conhecedor do assunto; os avanços so-
mente foram possíveis graças à sua interferência, bem 
como à atuação do Senador Eduardo Azeredo.

Os Assistentes Jurídicos das Penitenciárias do 
Estado de Minas crêem ter esgotado todos os esforços 
no sentido do diálogo para solução do assunto, e espe-
ram o imediato pagamento do que lhes é devido. 

Justiça seja feita.
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O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
condição de Secretário da Frente Parlamentar Muni-
cipalista, deixo aqui o meu protesto por não se votar 
a proposta que prevê 1% de aumento do FPM para 
os Municípios em razão de vergonhosa manobra do 
Governo Federal. É preciso que fique registrado nes-
ta Casa que os Prefeitos do Brasil foram enganados 
pelo Presidente Lula e pelo PT, que nunca quiseram 
votar essa matéria nem querem dar aos Prefeitos o 
que lhes é de direito. 

Foi uma mentira, foi uma fraude o que aconteceu 
ontem e hoje aqui. 

O PT e Lula ficaram devendo o compromisso as-
sumido com os Prefeitos deste País. Deixo esse fato 
registrado para todo o Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Peço 
aos visitantes, em particular aos que estão no plenário, 
que não se manifestem.

O SR. GASTÃO VIEIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas sugerir que V.Exa. inclua entre os projetos a 
serem examinados aquele que torna obrigatório o en-
sino da língua espanhola nas escolas públicas, que 
acaba de ser aprovado pela CCJ. Há um requerimen-
to de urgência para a votação desse projeto, assinado 
por todos os Líderes, e se não o votarmos hoje não 
haverá como incluí-lo a partir de março, quando se 
inicia o ano letivo.

Portanto, é o apelo que faço a V.Exa.
O SR. WILSON SANTIAGO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvimos 
atentamente quando V.Exa. há pouco minutos sugeriu 
a suspensão da sessão para a tentativa de um acordo 
quanto ao projeto dos Municípios e a outros que estão 
na pauta. Sabemos, Sr. Presidente, que V.Exa. tem a 
grande intenção de atender ao pleito dos Municípios, 
além de ter, de pleno direito, o comando maior desta 
Casa. Assim sendo, V.Exa. poderá, melhor que muitos 
outros, encontrar uma solução para votarmos ainda hoje 
o texto que concede mais 1% ao Fundo de Participação 

dos Municípios – FPM. Por essa razão, apelamos mais 
uma vez para V.Exa. no sentido de que encaminhe ou 
coordene o entendimento nesse sentido. 

Precisamos aprovar ainda hoje essa emenda à 
Constituição que trará melhores condições aos Muni-
cípios, permitindo-lhes pagar o 13º aos seus funcio-
nários, já que a maioria deles está impossibilitada de 
fazê-lo neste final de 2004.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Vou 
encerrar a votação, mas antes quero informar aos Srs. 
Líderes que o Deputado Professor Luizinho, numa 
demonstração de sensibilidade, ofereceu-me um item 
complementar à pauta. 

Vou encerrar esta sessão e convocar sessão ex-
traordinária com a seguinte Ordem do Dia: o projeto 
do Conselho de Jornalismo, a indicação para o TCU, 
a PEC Paralela e a reforma tributária. 

Neste ínterim, mesmo com a sessão em anda-
mento, vamos tentar realizar um acordo. 

O SR. SANDRO MABEL – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PL – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fiz 
ainda há pouco uma analogia entre fundos e anões, 
ambos raros de se ver. Fui infeliz no que disse, e peço 
desculpas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Pois 

não, Deputado Sandro Mabel, está registrado. 
O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem, para uma comunicação 
de relevância. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Presidente Lula acaba de anunciar às centrais sindi-
cais o salário mínimo de R$300,00 a partir de maio. 
(Apupos no plenário.)

Houve acordo com as centrais sindicais, com a 
presença de diversos Deputados Federais da base 
de sustentação do Governo Federal. (Apupos no ple-
nário.)

Essa informação é relevante, e não é possível 
fazer cortesia com o chapéu alheio. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Muito 
obrigado, Deputado Eduardo Valverde, pelo relevante 
comunicado.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
voltar ao assunto da minha intervenção anterior, por-
que restou uma dúvida.

Estamos sendo contestados, com toda a razão, 
pelos Deputados de nossas bancadas por termos feito 
um acordo aparentemente frágil na noite de ontem, na-
quele tumulto, ao final da votação da Lei de Falências. 
Volto então ao assunto para partilhar a informação com 
os companheiros das bancadas de Oposição e também 
com os Deputados de outras bancadas. 

Peço a atenção do Deputado Professor Luizinho, 
porque vou ler um trecho das notas taquigráficas da ses-
são de ontem, em que S.Exa. termina uma intervenção 
feita depois que o Presidente apresentou a proposta 
de acordo, que foi aceita e em função da qual levamos 
a sessão a termo de maneira harmônica. 

A frase do Deputado Professor Luizinho é a se-
guinte: “Não vejo qualquer problema de iniciarmos as 
votações de amanhã pela reforma tributária, desde que 
nas condições ressaltadas por V.Exa.” – referia-se às 
palavras do Presidente João Paulo. “Não sendo possível 
adiantá-la, tocamos o 1% ou a questão dos Prefeitos. 
Devemos fazer isso para continuar comprovando ao 
País que não há Presidente da República que tanto 
tenha feito pelos Municípios como o Presidente Lula. 
(Palmas.)”. Repetindo: “Não sendo possível adiantá-la, 
tocamos o 1% ou a questão dos Prefeitos”. 

Portanto, o acordo de ontem envolveu não somen-
te a palavra do Presidente da Câmara dos Deputados, 
o Deputado João Paulo Cunha, mas também a do Líder 
do Governo, o Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Custódio Mattos disse que já havia entre-
gue a parte que lhe cabia do acordo e que não estava 
entregando a outra parte. Deixei claro, e também vou 
recorrer às notas taquigráficas, que não seria justo 
vincular a questão dos Municípios a um acordo que, 
quando realizado, na sala dO SR. PRESIDENTE, não 
envolvia a votação da reforma tributária. Portanto, 
ninguém entregou nada ontem para receber a outra 
parte hoje. 

Sempre deixei muito claro que não é justo querer 
engatar outras proposições ao acordo original, reali-
zado, reafirmo, sobre as medidas provisórias, a vota-

ção da Lei de Falências e a rejeição do Conselho, a 
que aquiesci.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – De-
claro encerrada a presente votação. Anuncio o resul-
tado:

VOTARAM

Sim    1
Não    93
Abstenções   13
Total    107

Sendo Evidente a Falta de Quorum, Fica Adiada 
a Apreciação do Requerimento de Retirada de Pau-
ta da Proposta de Emenda à Constituição Nº 285, de 
2004.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: 
PEC Nº 285/2004 – REQUERIMENTO DE RETIRA-
DA DE PAUTA 
Início Votação: 15/12/2004 14:01 
Fim Votação: 15/12/2004 14:28 
Presidiram a Votação: 
João Paulo Cunha 
Resultado da Votação 
Sim 1 
Não 93 
Abstenção 13 
Total da Votação 107 
Art. 17 1 
Total Quorum 108 
Obstrução 80 
Orientação 
PT – Obstrução 
PMDB – Obstrução 
PFL – Não 
PP – Obstrução 
PTB – Obstrução 
PSDB – Não 
PL/PSL – Obstrução 
PPS – Obstrução 
PSB – Obstrução 
PDT – Obstrução 
PCdoB – Obstrução 
PV – Obstrução 
MINORIA – Não 
GOV. – Obstrução 
Partido Bloco Voto 

RORAIMA 

Maria Helena PPS Obstrução 
Total Roraima: 1 
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AMAPÁ 

Antonio Nogueira PT Obstrução 
Hélio Esteves PT Obstrução 
Total Amapá: 2 

PARÁ 

Anivaldo Vale PSDB Não 
Ann Pontes PMDB Não 
José Priante PMDB Obstrução 
Nilson Pinto PSDB Não 
Paulo Rocha PT Abstenção 
Zé Geraldo PT Abstenção 
Total Pará: 6 

AMAZONAS 

Francisco Garcia PP Obstrução 
Vanessa Grazziotin PCdoB Obstrução 
Total Amazonas: 2 
RONDONIA 
Eduardo Valverde PT Obstrução 
Marinha Raupp PMDB Não 
Miguel de Souza PL PL/PSL Obstrução 
Total Rondonia: 3 

ACRE 

João Correia PMDB Não 
João Tota PL PL/PSL Obstrução 
Perpétua Almeida PCdoB Obstrução 
Ronivon Santiago PP Abstenção 
Zico Bronzeado PT Obstrução 
Total Acre: 5 

TOCANTINS 

Darci Coelho PP Obstrução 
Osvaldo Reis PMDB Não 
Pastor Amarildo PSC Obstrução 
Ronaldo Dimas PSDB Não 
Total Tocantins: 4 

MARANHÃO 

João Castelo PSDB Não 
Luciano Leitoa PSB Obstrução 
Paulo Marinho PL PL/PSL Obstrução 
Sebastião Madeira PSDB Não 
Terezinha Fernandes PT Abstenção 
Total Maranhão: 5 

CEARÁ 

Antonio Cambraia PSDB Não 
Ariosto Holanda PSDB Obstrução 
Arnon Bezerra PTB Obstrução 
Bismarck Maia PSDB Não 
Gonzaga Mota PSDB Não 

Inácio Arruda PCdoB Obstrução 
João Alfredo PT Obstrução 
José Linhares PP Obstrução 
José Pimentel PT Obstrução 
Léo Alcântara PSDB Não 
Manoel Salviano PSDB Não 
Marcelo Teixeira PMDB Obstrução 
Moroni Torgan PFL Não 
Roberto Pessoa PL PL/PSL Obstrução 
Vicente Arruda PSDB Não 
Total Ceará: 15 

PIAUÍ 

Átila Lira PSDB Não 
Ciro Nogueira PP Obstrução 
Júlio Cesar PFL Não 
Moraes Souza PMDB Obstrução 
Total Piauí: 4 

RIO GRANDE DO NORTE 

Nélio Dias PP Obstrução 
Sandra Rosado PMDB Não 
Total Rio Grande do Norte: 2 

PARAÍBA 

Benjamin Maranhão PMDB Não 
Carlos Dunga PTB Não 
Domiciano Cabral PSDB Não 
Lúcia Braga PT Obstrução 
Luiz Couto PT Obstrução 
Marcondes Gadelha PTB Não 
Philemon Rodrigues PTB Não 
Wellington Roberto PL PL/PSL Não 
Total Paraíba: 8 

PERNAMBUCO 

André de Paula PFL Não 
Fernando Ferro PT Obstrução 
Inocêncio Oliveira PFL Não 
Jorge Gomes PSB Obstrução 
Paulo Rubem Santiago PT Obstrução 
Total Pernambuco: 5 

ALAGOAS 

Givaldo Carimbão PSB Não 
José Thomaz Nonô PFL Não 
Total Alagoas: 2 

SERGIPE 

Jackson Barreto PTB Não 
João Fontes S.Part. Não 
Jorge Alberto PMDB Obstrução 
Total Sergipe: 3 
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BAHIA 

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Não 
Aroldo Cedraz PFL Não 
Claudio Cajado PFL Não 
Coriolano Sales PFL Não 
Daniel Almeida PCdoB Obstrução 
Fábio Souto PFL Não 
Félix Mendonça PFL Obstrução 
Fernando de Fabinho PFL Não 
Guilherme Menezes PT Obstrução 
Jairo Carneiro PFL Não 
João Almeida PSDB Não 
João Leão PL PL/PSL Obstrução 
José Carlos Araújo PFL Não 
José Rocha PFL Não 
Josias Gomes PT Obstrução 
Jutahy Junior PSDB Não 
Luiz Bassuma PT Obstrução 
Luiz Carreira PFL Não 
Milton Barbosa PFL Não 
Nelson Pellegrino PT Obstrução 
Paulo Magalhães PFL Não 
Zelinda Novaes PFL Obstrução 
Total Bahia: 22 

MINAS GERAIS 

Bonifácio de Andrada PSDB Não 
Carlos Willian PSC Obstrução 
César Medeiros PT Obstrução 
Custódio Mattos PSDB Não 
Eduardo Barbosa PSDB Não 
Eliseu Resende PFL Não 
Isaías Silvestre PSB Abstenção 
João Magno PT Obstrução 
Lael Varella PFL Abstenção 
Leonardo Mattos PV Obstrução 
Marcello Siqueira PMDB Obstrução 
Márcio Reinaldo Moreira PP Não 
Mauro Lopes PMDB Obstrução 
Narcio Rodrigues PSDB Não 
Odelmo Leão PP Não 
Reginaldo Lopes PT Obstrução 
Roberto Brant PFL Não 
Saraiva Felipe PMDB Obstrução 
Silas Brasileiro PMDB Obstrução 
Virgílio Guimarães PT Obstrução 
Vittorio Medioli PSDB Não 
Total Minas Gerais: 21 

ESPÍRITO SANTO 

José Carlos Elias PTB Não 
Manato PDT Obstrução 
Marcus Vicente PTB Obstrução 
Nilton Baiano PP Obstrução 

Rose de Freitas PMDB Obstrução 
Total Espírito Santo: 5 

RIO DE JANEIRO 

Almerinda de Carvalho PMDB Não 
Bernardo Ariston PMDB Não 
Carlos Nader PL PL/PSL Obstrução 
Carlos Santana PT Abstenção 
Edson Ezequiel PMDB Não 
Eduardo Paes PSDB Não 
Jair Bolsonaro PTB Não 
Laura Carneiro PFL Não 
Leonardo Picciani PMDB Não 
Luiz Sérgio PT Obstrução 
Maria Lucia PMDB Não 
Renato Cozzolino PSC Obstrução 
Total Rio de Janeiro: 12 

SÃO PAULO 

Carlos Sampaio PSDB Não 
Celso Russomanno PP Obstrução 
Devanir Ribeiro PT Obstrução 
Durval Orlato PT Obstrução 
Ivan Valente PT Obstrução 
Jamil Murad PCdoB Obstrução 
Jefferson Campos PMDB Não 
João Paulo Cunha PT Art. 17 
José Eduardo Cardozo PT Obstrução 
José Mentor PT Abstenção 
Julio Semeghini PSDB Não 
Lobbe Neto PSDB Não 
Luciano Zica PT Obstrução 
Nelson Marquezelli PTB Abstenção 
Paulo Kobayashi PSDB Não 
Paulo Lima PMDB Obstrução 
Ricardo Izar PTB Obstrução 
Roberto Gouveia PT Abstenção 
Vicentinho PT Obstrução 
Zarattini PT Obstrução 
Zulaiê Cobra PSDB Não 
Total São Paulo: 21 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT Obstrução 
Lino Rossi PP Obstrução 
Ricarte de Freitas PTB Não 
Thelma de Oliveira PSDB Não 
Total Mato Grosso: 4 

DISTRITO FEDERAL 

Alberto Fraga PTB Não 
Tadeu Filippelli PMDB Obstrução 
Tatico PTB Obstrução 
Total Distrito Federal: 3 
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GOIÁS 

Barbosa Neto PSB Abstenção 
Carlos Alberto Leréia PSDB Não 
Luiz Bittencourt PMDB Não 
Ronaldo Caiado PFL Não 
Vilmar Rocha PFL Não 
Total Goiás: 5 

MATO GROSSO DO SUL 

Antonio Cruz PTB Não 
Murilo Zauith PFL Não 
Waldemir Moka PMDB Não 
Total Mato Grosso do Sul: 3 

PARANÁ 

Abelardo Lupion PFL Não 
Affonso Camargo PSDB Não 
Assis Miguel do Couto PT Obstrução 
Dra. Clair PT Obstrução 
Eduardo Sciarra PFL Não 
Gustavo Fruet S.Part. Obstrução 
Luiz Carlos Hauly PSDB Não 
Ricardo Barros PP Não 
Takayama PMDB Obstrução 
Total Paraná: 9 

SANTA CATARINA 

Carlito Merss PT Obstrução 
Luci Choinacki PT Abstenção 
Paulo Afonso PMDB Não 
Paulo Bauer PFL Não 
Zonta PP Não 
Total Santa Catarina: 5 

RIO GRANDE DO SUL 

Adão Pretto PT Abstenção 
Cezar Schirmer PMDB Não 
Darcísio Perondi PMDB Obstrução 
Enio Bacci PDT Não 
Francisco Appio PP Sim 
Francisco Turra PP Não 
Luciana Genro S.Part. Não 
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não 
Onyx Lorenzoni PFL Não 
Pastor Reinaldo PTB Obstrução 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL Obstrução 
Total Rio Grande do Sul: 11

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – COM-

PARECEM MAIS Á SESSÃO OS SRS.:
Total de Parlamentares: 75

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 2

PARÁ

José Priante PMDB 
Total de Pará: 1

AMAZONAS

Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 1

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Miguel de Souza PL PL/PSL
Total de Rondônia: 2

ACRE

Perpétua Almeida PCdoB 
Ronivon Santiago PP 
Total de Acre: 2

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Luciano Leitoa PSB 
Paulo Marinho PL PL/PSL
Terezinha Fernandes PT 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Bismarck Maia PSDB 
Gonzaga Mota PSDB 
João Alfredo PT 
José Linhares PP 
Roberto Pessoa PL PL/PSL
Total de Ceará 5

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Moraes Souza PMDB 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Nélio Dias PP 
Total de Rio Grande do Norte: 1

PERNAMBUCO

Joaquim Francisco PTB 
Maurício Rands PT 
Total de Pernambuco 2
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ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
Total de Alagoas: 1

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Willian PSC 
César Medeiros PT 
Custódio Mattos PSDB 
João Magno PT 
Leonardo Mattos PV 
Maria do Carmo Lara PT 
Narcio Rodrigues PSDB 
Saraiva Felipe PMDB 
Virgílio Guimarães PT 
Vittorio Medioli PSDB 
Total de Minas Gerais: 11

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Bernardo Ariston PMDB 
Fernando Gabeira S.Part. 
Leonardo Picciani PMDB 
Renato Cozzolino PSC 
Roberto Jefferson PTB 
Total de Rio de Janeiro: 6

SÃO PAULO

Celso Russomanno PP 
Jamil Murad PCdoB 
José Mentor PT 
Luciano Zica PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Marcelo Ortiz PV 
Nelson Marquezelli PTB 
Paulo Kobayashi PSDB 
Paulo Lima PMDB 
Professor Luizinho PT 
Salvador Zimbaldi PTB 
Total de São Paulo: 11

MATO GROSSO

Lino Rossi PP 
Pedro Henry PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Tadeu Filippelli PMDB 
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Sandro Mabel PL PL/PSL
Total de Goiás: 4

MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Dra. Clair PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Total do Paraná: 2

SANTA CATARINA

Luci Choinacki PT 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL
Paulo Pimenta PT 
Total de Rio Grande do Sul: 9

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PDT 
Gervásio Oliveira PDT 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Babá S.Part. 
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Jader Barbalho PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Raimundo Santos PL PL/PSL
Vic Pires Franco PFL 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará: 7

AMAZONAS

Humberto Michiles PL PL/PSL
Total de Amazonas: 1

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL 
Maurício Rabelo PL PL/PSL
Total de Tocantins: 2

MARANHÃO

Clóvis Fecury PFL 
Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Neiva Moreira PDT 
Pedro Novais PMDB 
Remi Trinta PL PL/PSL
Wagner Lago PP 
Total de Maranhão: 7

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PL/PSL
Aníbal Gomes PMDB 
Rommel Feijó PTB 
Total de Ceará: 3

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Betinho Rosado PFL 
Ney Lopes PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Ricardo Rique PL PL/PSL
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
Gonzaga Patriota PSB 
José Mendonça Bezerra PFL 
Miguel Arraes PSB 
Osvaldo Coelho PFL 

Pedro Corrêa PP 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB 
Ricardo Fiuza PP 
Roberto Freire PPS 
Severino Cavalcanti PP 
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

João Caldas PL PL/PSL
Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Edson Duarte PV 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
João Carlos Bacelar PFL 
Jonival Lucas Junior PTB 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Reginaldo Germano PP 
Walter Pinheiro PT 
Total de Bahia: 9

MINAS GERAIS

Anderson Adauto PL PL/PSL
Cabo Júlio PSC 
Fernando Diniz PMDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Herculano Anghinetti PP 
Osmânio Pereira PTB 
Romel Anizio PP 
Ronaldo Vasconcellos PTB 
Total de Minas Gerais: 8

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

André Luiz PMDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Dr. Heleno PP 
Itamar Serpa PSDB 
Juíza Denise Frossard PPS 
Lindberg Farias PT 
Paulo Baltazar PSB 
Vieira Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 8
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SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Aloysio Nunes Ferreira PSDB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Dr. Hélio PDT 
Dr. Pinotti PFL 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Enéas PRONA 
Gilberto Nascimento PMDB 
João Herrmann Neto PDT 
Jovino Cândido PV 
Marcos Abramo PFL 
Medeiros PL PL/PSL
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL PL/PSL
Telma de Souza PT 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL
Vanderlei Assis PP 
Vicente Cascione PTB 
Wanderval Santos PL PL/PSL
Total de São Paulo: 21

MATO GROSSO

Welinton Fagundes PL PL/PSL
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL PL/PSL
José Roberto Arruda PFL 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Enio Tatico PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PP 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Roberto Balestra PP 
Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Airton Roveda PMDB 
Alex Canziani PTB 
Cezar Silvestri PPS 
Colombo PT 
Dr. Rosinha PT 

José Borba PMDB 
José Janene PP 
Max Rosenmann PMDB 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL PL/PSL
Total de Paraná: 10

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Edison Andrino PMDB 
Gervásio Silva PFL 
Mauro Passos PT 
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT 
Ary Vanazzi PT 
Beto Albuquerque PSB 
Érico Ribeiro PP 
José Ivo Sartori PMDB 
Júlio Redecker PSDB 
Nelson Proença PPS 
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 8

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – En-
cerro a sessão, convocando outra, Extraordinária, 
para hoje, quarta-feira, dia 15, às 14h40min, com a 
seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 155 do Regimento Interno)

Discussão

1 
PROJETO DE LEI Nº 6.817, DE 2002 

(Do Sr. Celso Russomanno)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 6.817, de 2002, que dispõe 
sobre a criação da Ordem dos Jornalistas 
do Brasil (OJB), sobre o exercício da profis-
são de jornalista e dá outras providências. 
Pendente de pareceres das Comissões: de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e In-
formática; de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público; de Educação e Cultura; 
e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Tendo apensado o PL nº 3.985/04.
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PRIORIDADE

Discussão

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1.353, DE 2004 
(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.353, de 2004, que 
escolhe o Senhor Luiz Otavio Oliveira Cam-
pos para o cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas da União, nos termos do art. 73, § 
2º, inciso II, da Constituição Federal.

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES 
ESPECIAIS

(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Votação

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 227-C, DE 2004 
(Do Senado Federal)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 227-C, de 2004, que altera os artigos 
37, 40, 144, 194, 195 e 201 da Constituição 
Federal, para dispor sobre a Previdência So-
cial, e dá outras providências; tendo parece-
res: da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação, pela admissibilidade (Rela-
tor: Dep. Maurício Rands); e do Relator da 
Comissão Especial, designado em Plenário, 
pela admissibilidade das emendas de nºs 1 
a 45, apresentadas a esta, e das de nºs 1 a 
20, apresentadas à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 136/99, apensada; e, no mé-
rito, pela aprovação desta e das Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 99/95, 144/95, 
154/95, 258/95, 268/95, 326/96, 56/99, 122/95, 
259/95, 153-A/99, 163/99, 363/01 e 455/01, 
apensadas, e das emendas de nºs 5, 17, 21, 
22 e 29, apresentadas a esta, e das de nºs 
5, 6, 7, 10, 17, 18 e 20, apresentadas à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 136/99, 
apensada, com substitutivo, e pela rejeição 
das Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 117-A/92, 379/96, 563/97, 476/97, 631/98, 
136-A/99, 166/99, 253/00, 457/01, 22/03, 36/03, 
107/03 e 226/03, apensadas, e das emendas 

de nºs 1 a 4, 6 a 16, 18 a 20, 23 a 28 e 30 a 
45, apresentadas a esta, e das de nºs 1 a 4, 
8, 9, 11 a 16 e 19, apresentadas à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 136/99, apen-
sada (Relator: Dep. José Pimentel).

Tendo apensadas as PECs de nºs 117-
A/92, 99/95, 144/95, 154/95, 258/95, 268/95, 
326/96, 56/99, 122/95, 259/95, 379/96, 563/97, 
476/97, 631/98, 136-A/99, 153-A/99, 163/99, 
363/01, 166/99, 253/00, 457/01, 455/01, 22/03, 
36/03, 107/03 e 226/03.

Discussão

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 285, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 285, de 
2004, que altera o Sistema Tributário Nacio-
nal e dá outras providências. (Desmembra-
mento da PEC 255/04, contendo os arts. 22, 
VIII, 34, V, c, 36, V, 61, § 3º; 100, § 1º, 105, III, 
d, 149-A, parágrafo único, 150,§ 6º; 152-A, 
153, § 3º, V; 155, § 2º, II, c, IV, a, b, V, a, b, c, 
d, e, VI, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, VII, a, b, c, 
d, VIII, IX, a, c, X, e, XI, XII, a, b, f, g, h, i, j, l, 
m, n, o, XIII, a, b, c, d, e, § 7º, I, II, 158, III, 17 
constantes do art. 1º, os arts. 95, 96, pará-
grafo único, I, II, III e 97 constantes do art. 
2º, que trata do Ato das Disposições Transi-
tórias, a íntegra dos arts. 3º, 8º e 9º); tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, pela admissibilidade 
quando da apreciação da PEC 228/04, com 
emendas (Relator: Dep. Osmar Serraglio); da 
Comissão Especial, pelo desmembramen-
to da de nº 255/04 nesta e na de nº 293/04, 
acompanhadas das respectivas emendas 
referentes aos dispositivos nelas contidos; 
pela aprovação desta e pela admissibilidade 
e, no mérito, pela aprovação das emendas 
de nºs 21, 24, 31, 34, 40, 54, 67 e 68, com 
substitutivo; e pela rejeição, na parte em 
que versem sobre os dispositivos aprecia-
dos, das emendas de nºs 2, 3, 5, 6, 8, 11, 15, 
20, 26, 28, 38, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 56, 57, 
58, 60, 66, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 88, 89 e 94 
(Relator: Dep. Virgílio Guimarães).

(Encerra-se a sessão às 14 horas e 29 
minutos.)
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ÀS 14 HORAS E 40 MINUTOS COMPA-
RECEM À CASA OS SRS.:

João Paulo Cunha
Inocêncio Oliveira
Luiz Piauhylino
Geddel Vieira Lima
Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Ciro Nogueira
Confúcio Moura

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PL PL/PSL
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL PL/PSL
MARIA HELENA PPS
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 6

AMAPÁ

ANTONIO NOGUEIRA PT
CORONEL ALVES PL PL/PSL
DAVI ALCOLUMBRE PDT
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
JANETE CAPIBERIBE PSB
Total de Amapá: 6

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL PL/PSL
ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 11

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PP
FRANCISCO GARCIA PP
LUPÉRCIO RAMOS PPS
PAUDERNEY AVELINO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 7

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PPS
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PSB
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL PL/PSL
Total de Rondônia: 6

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PL PL/PSL
JÚNIOR BETÃO PPS
NILSON MOURÃO PT
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
EDUARDO GOMES PSDB
HOMERO BARRETO PTB
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PSC
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 6

MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PP
CÉSAR BANDEIRA PFL
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
LUCIANO LEITOA PSB
NEIVA MOREIRA PDT

Ata da 287ª Sessão, Extraordinária, Vespertina,  
em 15 de dezembro de 2004, 

Presidência dos Srs. João Paulo Cunha, Presidente. Inocêncio Oliveira,  
1º Vice-Presidente. Carlos Nader, Zé Geraldo, § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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NICE LOBÃO PFL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
Total de Maranhão: 12

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL PL/PSL
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
ARNON BEZERRA PTB
BISMARCK MAIA PSDB
GONZAGA MOTA PSDB
INÁCIO ARRUDA PCdoB
JOÃO ALFREDO PT
JOSÉ LINHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
LEÔNIDAS CRISTINO PPS
MANOEL SALVIANO PSDB
MARCELO TEIXEIRA PMDB
MAURO BENEVIDES PMDB
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 18

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
IBERÊ FERREIRA PTB
NÉLIO DIAS PP
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

BENJAMIN MARANHÃO PMDB
CARLOS DUNGA PTB
DOMICIANO CABRAL PSDB

ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL PL/PSL
LÚCIA BRAGA PT
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PL PL/PSL
WELLINGTON ROBERTO PL PL/PSL
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 12

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
MARCOS DE JESUS PL PL/PSL
MAURÍCIO RANDS PT
OSVALDO COELHO PFL
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES S.PART.
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
GIVALDO CARIMBÃO PSB
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JOÃO LYRA PTB
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL
JURANDIR BOIA PSB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 7

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
HELENO SILVA PL PL/PSL
IVAN PAIXÃO PPS
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES S.PART.
JORGE ALBERTO PMDB
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 7

BAHIA

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
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DANIEL ALMEIDA PCdoB
FÁBIO SOUTO PFL
FÉLIX MENDONÇA PFL
FERNANDO DE FABINHO PFL
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PL PL/PSL
JONIVAL LUCAS JUNIOR PTB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ ALBERTO PT
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
NELSON PELLEGRINO PT
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PL PL/PSL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELINDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 33

MINAS GERAIS

ARACELY DE PAULA PL PL/PSL
ATHOS AVELINO PPS
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PL PL/PSL
CARLOS WILLIAN PSC
CÉSAR MEDEIROS PT
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PL PL/PSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELISEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
ISAÍAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL PL/PSL
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL PL/PSL
JOSÉ MILITÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL PL/PSL
JÚLIO DELGADO PPS
LAEL VARELLA PFL

LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
LINCOLN PORTELA PL PL/PSL
MARCELLO SIQUEIRA PMDB
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MARIA DO CARMO LARA PT
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL PL/PSL
MÁRIO HERINGER PDT
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR PT
ODELMO LEÃO PP
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
ROBERTO BRANT PFL
ROMEU QUEIROZ PTB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLI PSDB
Total de Minas Gerais: 44

ESPÍRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JOSÉ CARLOS ELIAS PTB
MARCELINO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL PL/PSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PP
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA PL PL/PSL
CARLOS NADER PL PL/PSL
CARLOS RODRIGUES PL PL/PSL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
DELEY PV
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO LOPES PMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PTB
JANDIRA FEGHALI PCdoB
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JOÃO MENDES DE JESUS PSL PL/PSL
JORGE BITTAR PT
JOSIAS QUINTAL PMDB
JULIO LOPES PP
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
MIRO TEIXEIRA PPS
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO FEIJÓ PSDB
REINALDO BETÃO PL PL/PSL
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PTB
SIMÃO SESSIM PP
Total de Rio de Janeiro: 33

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
AMAURI GASQUES PL PL/PSL
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DR. EVILÁSIO PSB
DR. HÉLIO PDT
DURVAL ORLATO PT
EDNA MACEDO PTB
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
GILBERTO KASSAB PFL
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
IVAN VALENTE PT
JEFFERSON CAMPOS PMDB
JOÃO BATISTA PFL
JOÃO HERRMANN NETO PDT
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV

MARCOS ABRAMO PFL
MARIÂNGELA DUARTE PT
MICHEL TEMER PMDB
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PT
PAULO KOBAYASHI PSDB
PAULO LIMA PMDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PTB
VICENTINHO PT
WALTER FELDMAN PSDB
WANDERVAL SANTOS PL PL/PSL
ZARATTINI PT
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 54

MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
LINO ROSSI PP
PEDRO HENRY PP
RICARTE DE FREITAS PTB
TETÉ BEZERRA PMDB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PTB
MANINHA PT
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PTB
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA PSDB
ROBERTO BALESTRA PP
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDRO MABEL PL PL/PSL
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VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB
GERALDO RESENDE PPS
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PP
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CHICO DA PRINCESA PL PL/PSL
DILCEU SPERAFICO PP
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GIACOBO PL PL/PSL
GUSTAVO FRUET S.PART.
HERMES PARCIANELLO PMDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
ODÍLIO BALBINOTTI PMDB
OSMAR SERRAGLIO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 24

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLITO MERSS PT
IVAN RANZOLIN PP
JOÃO MATOS PMDB
JOÃO PIZZOLATTI PP
JORGE BOEIRA PT
LEODEGAR TISCOSKI PP
LUCI CHOINACKI PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 11

RIO GRANDE DO SUL

ALCEU COLLARES PDT
AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCÍSIO PERONDI PMDB
ELISEU PADILHA PMDB
ENIO BACCI PDT
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO S.PART.
LUIS CARLOS HEINZE PP
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL PL/PSL
PAULO PIMENTA PT
YEDA CRUSIUS PSDB

Total de Rio Grande do Sul: 22

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

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

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

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

sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. LINCOLN PORTELA, servindo como 2º 

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

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

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – In-

formo ao Plenário que, tão logo se atinja o quorum de 
257 Srs. Parlamentares, o Presidente da Casa, o no-
bre Deputado João Paulo Cunha, pediu-me que desse 
início à Ordem do Dia.

Na Ordem do Dia teremos a votação de uma indi-
cação do Senado Federal para o Tribunal de Contas da 
União, que recai sobre o Senador Luiz Otávio. A votação 
é secreta, mas será feita pelo sistema eletrônico.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – 
Passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Be-

nevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, com uma solenidade programada para 
as 20h de amanhã, na Concha Acústica, a Universi-
dade Federal do Ceará estará comemorando os seus 
50 anos de profícua existência, que muito representam 
para o desenvolvimento cultural do País.

Esta Casa, aliás, no último 30 de novembro, real-
çou o proficiente labor daquela modelar instituição em 
sessão solene que contou com a presença do Ministro 
Tarso Genro e do Reitor René Teixeira Barreira, além 
de outras autoridades do setor, como o Prof. Roberto 
Cláudio, presidente do Conselho Federal de Educação, 
que já exerceu a Reitoria da nossa UFC.

Destaque-se que também amanhã será reveren-
ciada a memória do Prof. Antonio Martins Filho, criador 
da UFC, considerado uma das maiores expressões 
de sua época, falecido aos 98 anos de idade. No dia 
22, data de seu centenário, será lançado um livro pro-
duzido sob a coordenação do ex-Reitor Paulo Elpidio 
de Menezes Neto, focalizando a personalidade do ho-
menageado, cuja vida foi integralmente dedicada ao 
ensino em nosso País. Todos quantos ao longo des-
tes 2 quartéis de século passaram pelas faculdades 
que compõem a nossa Universidade sempre prestam 
um merecido tributo de reverência ao velho mestre, a 
quem a Câmara dos Deputados conferiu a Medalha 
Darcy Ribeiro pelos relevantes serviços prestados à 
Nação brasileira, ao longo de incessante atuação em 
favor dos legítimos interesses da comunidade.

Desejo, portanto, renovar meu respeito pela vida e 
pela obra de Antonio Martins Filho, padrão de dignidade, 
cognominado o Reitor dos Reitores, tão inestimável é 
a folha de serviços prestados ao ensino no Brasil.

Registro, mais uma vez, meus cumprimento à 
nossa UFC, na pessoa do seu atual Reitor, René Bar-
reira, cuja atuação permite que o identifiquemos como 
detentor de competência e espírito público no comando 
daquela casa da cultura do nosso Estado.

A História registrará, como eventos inapagáveis, 
o centenário de Antonio Martins Filho e o cinqüente-
nário da Universidade Federal do Ceará.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao término 
da presente Sessão Legislativa, entendi de meu dever 
expressar meus agradecimentos à Mesa Diretora pelo 
magnífico desempenho na condução dos nossos tra-
balhos, muitas vezes em meio a discussões acirradas, 

que exigem serenidade e aprumo para reorientá-las, 
na base de entendimentos que apontem para os legí-
timos interesses coletivos.

Tanto o Presidente João Paulo Cunha, exemplar 
na sua postura ao mesmo tempo majestática e com-
preensiva, como o Deputado Inocêncio Oliveira, com 
a coadjuvação dos membros da Comissão Diretora, 
estão a merecer o reconhecimento justíssimo que ora 
lhes transmito, em meu nome e no dos que compõem 
a bancada do PMDB neste Plenário.

Não seria justo que, nesta derradeira fase, omi-
tíssemos o nosso indispensável testemunho de reco-
nhecimento pela postura irrepreensível que nos cabe 
pôr em relevo nesta ocasião.

Se a PEC da reeleição houvesse sido reapresen-
tada, não há dúvida de que a atual Mesa estaria sendo 
reconduzida, numa comprovação da conduta correta, 
verdadeiramente sem mácula, como nos foi possível 
aferir, ao longo dos nossos trabalhos.

Esta referência espontânea deve ser entendida 
como um leal depoimento de quem já exerceu funções 
assemelhadas na outra Casa do nosso Parlamento.

Nossa homenagem, pois, a João Paulo Cunha, a 
Inocêncio Oliveira e aos demais colegas que compuse-
ram com tanta dignidade a Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados no período prestes a findar.

O SR. MILTON CARDIAS (PTB – RS. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o sistema carcerário no nosso País chegou 
a uma situação insustentável.

Estudo realizado pelo diretor do Departamento 
Penitenciário Nacional, Clayton Nunes, revela que men-
salmente 9 mil pessoas entram nas prisões e somen-
te 5.500 saem delas. Para suprir o déficit de vagas do 
sistema, de 3.500 presos por mês, o Brasil precisaria 
construir 7 cadeias de 500 vagas a cada mês, a um 
custo de R$15 milhões cada uma. Seria necessário, 
portanto, um investimento de R$1,2 bilhão para corrigir 
o déficit de vagas do sistema. O Fundo Penitenciário 
Nacional, porém, dispõe, para gastar em 2004, de ape-
nas R$200 milhões, dos quais somente R$120 milhões 
são destinados à construção de novos presídios.

O resultado é que uma visita a qualquer presídio 
nacional se revela um pesadelo: celas superlotadas, 
com presos mantidos em condições subumanas, num 
ambiente degradado que, ao invés de centro de reabi-
litação, é uma verdadeira escola do crime. 

Não é de surpreender, pois, que durante o Go-
verno Luís Inácio Lula da Silva as rebeliões tenham 
praticamente dobrado em número e se tornado mais 
violentas. O déficit de vagas subiu de 57 mil em 2002 
para 116 mil em 2003, e aumentou o número de pri-
sões em regime fechado.
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Uma solução viável para reduzir o problema se-
ria a aplicação de penas alternativas para os delitos 
de baixo potencial, como prevê a Lei de Execuções 
Penais. Hoje, por mais absurdo que possa parecer, o 
autor de um pequeno furto é obrigado a conviver com 
homicidas perigosos em celas tão lotadas que até o 
mero deslocamento lá dentro é precário.

Para se ter uma idéia de como o número de pri-
sões em regime fechado cresceu exponencialmente, 
basta dizer que em 1992 o Brasil tinha 74 presos por 
100 mil habitantes; 11 anos depois, esse índice havia 
subido para 308 presos por 100 mil habitantes. 

O número total de presos no Brasil passou de 240 
mil em 2002 para 308 mil em 2003, enquanto a oferta 
de vagas aumentou muito pouco, de 182 mil para 191 
mil no mesmo período, a menor variação desde 1995. 
Do total de detentos, 130 mil estão em São Paulo, a 
segunda maior população carcerária da América La-
tina, perdendo apenas para a Cidade do México, que 
tem 177 mil presos.

Outra solução para reduzir a pressão sobre o 
sistema penitenciário nacional, além da adoção de 
penas alternativas, é a criação de serviços eficientes 
para ajudar na reabilitação de quem passou parte da 
vida na cadeia. É muito grande a percentagem de ex-
presidiários que volta para o crime por absoluta falta 
de opção – o preconceito dos empregadores, soma-
do à falta de profissionalização desses cidadãos, é 
um atalho quase infalível para a volta aos presídios 
superlotados.

A Lei de Execuções Penais estabelece a manuten-
ção de um serviço, batizado com o nome de patronato, 
para amparar os ex-presidiários. A responsabilidade 
cabe a todas as Unidades da Federação, mas atual-
mente somente 6 Estados oferecem ajuda a egressos 
do sistema penitenciário: Paraná, Bahia, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Tocantins e Minas Gerais.

Pela lei, os egressos têm direito a médicos, ad-
vogados e psicólogos. Os ex-presidiários devem ainda 
receber treinamento profissional e ser encaminhados 
para emprego. Os presos podem usar esses serviços 
pelo período de 1 ano após terem saído da cadeia 
ou enquanto estiverem nos regimes aberto e semi-
aberto.

É um absurdo, Sr. Presidente, nobres colegas, 
que um serviço da mais alta importância como esse 
só tenha sido implantado até hoje em 6 Estados da 
Federação, embora previsto para todas as Unidades 
federadas por uma lei que já tem 20 anos de vida. La-
mentavelmente, esta é a triste realidade: o preconceito 
da população em relação ao ex-presidiário estende-
se ao Estado. 

Essa absoluta falta de apoio oferecida àquele 
que um dia cometeu um crime é um dos grandes res-
ponsáveis pelo colapso enfrentado hoje pelo sistema 
penitenciário nacional. O presídio, que deveria ser um 
espaço de reabilitação do preso, oferecendo oportuni-
dades para sua reintegração na sociedade, transfor-
mou-se num depósito de gente que só piora a situação 
existencial daquele que um dia lá entrou. Não é de sur-
preender, portanto, o altíssimo índice de reincidência 
entre os ex-presidiários, o que contribuiu fortemente 
para a superlotação dos nossos presídios.

Faço um apelo a todos os responsáveis pelo sis-
tema penitenciário nacional no sentido de que invistam 
em medidas que se traduzam num tratamento digno 
e respeitoso aos nossos presidiários, de modo que o 
período que passarem nos presídios seja um tempo 
de real reabilitação, e que, saindo de lá, tenham a 
oportunidade da plena reintegração à sociedade. Só 
assim teremos a chance de evitar o iminente colapso 
do sistema carcerário nacional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
ainda registrar a realização do nosso já costumeiro 
culto de ações de graças a Deus, nesta manhã, no Es-
paço do Servidor desta Casa, ocasião em que foram 
distribuídos vários exemplares do Novo Testamento, 
doados pelos Gideões Internacionais no Brasil, e 2 
exemplares da Bíblia Sagrada, com os quais foram 
agraciados, numa lembrança da Frente Parlamentar 
Evangélica, o Secretário-Geral da Mesa, Dr. Mozart 
Vianna de Paiva, e a integrante do Grupo de Asses-
soria aos Parlamentares Evangélicos – GAPE, Srta. 
Ludmilla Vieira, presentes ao evento.

Confesso que foi mais um dos muitos momen-
tos memoráveis que já tivemos nesta Legislatura. A 
poderosa e inconfundível presença do Espírito Santo 
de Deus foi real em nosso meio, confortando nossos 
corações e avivando nossas esperanças, além da 
oportunidade de anunciarmos publicamente a Sal-
vação que há na Pessoa bendita de nosso Senhor e 
Salvador Jesus Cristo.

Aproveito, inclusive, nobres Parlamentares, para 
prestar meu agradecimento e reconhecimento pelo 
apoio que S.Exa. o nobre Deputado João Paulo Cunha, 
mui digno Presidente da Câmara Federal, tem dado 
aos ilustres integrantes da Frente Parlamentar Evan-
gélica, honrando-nos com sua presença nos cultos, 
nas reuniões, nas sessões solenes e em outros even-
tos, como a I Conferência Nacional de Parlamentares 
Evangélicos, realizada no final do mês de novembro 
próximo passado aqui em Brasília.

Meus agradecimentos também aos meus irmãos 
em Cristo, que nos têm ajudado com suas orações e 
aconselhamentos; à Igreja Assembléia de Deus, sob 
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minha responsabilidade, pela misericórdia e graça 
de Deus, na cidade de Panambi, Rio Grande do Sul; 
aos Líderes do meu partido, o PTB, Deputados José 
Múcio Monteiro Filho e Roberto Jefferson, e Senador 
Sérgio Zambiasi; ao Secretário do Trabalho, Cidadania 
e Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul, 
Deputado Federal Edir Oliveira, e os demais dirigentes 
do partido no Estado, na pessoa do Presidente Edir 
Domeneghini.

Como nos aproximamos da celebração do Natal, 
festa maior do cristianismo, quando relembramos o nas-
cimento de Jesus Cristo entre os homens, o momen-
to é propício para as reflexões e o fortalecimento dos 
nossos laços de amizade e de família. E como Pastor 
da Igreja Evangélica Assembléia de Deus no Brasil, 
não posso deixar de chamar V.Exas. para uma rápida 
reflexão sobre o verdadeiro sentido do Natal.

Há quase 2.000 anos Jesus Cristo nasceu em 
Belém. Agora Ele não se encontra mais fisicamente 
entre nós, pois está assentado à direita de Deus Pai, 
mas seus olhos penetram nas festividades natalinas e 
vêem o coração de cada um de nós. Ele quer passar 
o Natal com aqueles que O amam! Trata-se dos que 
confiam inteiramente n’Ele e conhecem a paz que Ele 
trouxe: “Justificados, pois, mediante a fé, temos paz 
com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo” 
(Romanos 5.1).

Realmente, sem Ele, o Natal perde o sentido! 
Sem um relacionamento vivo com o Redentor eterno, 
com Jesus Cristo, a vida é apenas uma seqüência de 
preocupações e aflições. Apenas Ele tem o poder de 
perdoar pecados e dar paz aos corações atormentados. 
Por isso Ele veio ao mundo, nascendo em Belém: “...e 
lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo 
dos pecados deles” (Mateus 1.21). Por isso Ele entre-
gou Sua vida na cruz e ressuscitou da sepultura.

Para todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo, 
pela fé, como seu único e suficiente Salvador e Se-
nhor, está preparada uma vida que tem sentido, pois 
Ele disse: “...eu vim para que tenham vida e a tenham 
em abundância” (João 10.10). E em João 5.12 lemos: 
“Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que não 
tem o Filho de Deus não tem a vida.”

Viver significa, portanto, estar em Cristo e ter a 
certeza de que n’Ele estamos seguros. Sem Ele não há 
vida na sua plenitude, pois Ele é a única alegria verda-
deira e permanente que existe para os homens. 

Convido todos quanto se sentirem tocados por 
esta palavra para aceitarem Jesus agora mesmo suas 
vidas, deixá-Lo guiar os seus caminhos e estar entre 
os que O amam, que se alegram com Sua presença 
e que O servem. 

Como presente de Natal Ele nos dá a vida, que 
é eterna e abundante.

Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos! 
Que Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor, con-

ceda a sua bênção a todas as famílias deste nosso 
querido e amado Brasil.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que este meu dis-
curso seja divulgado por todos os órgãos de imprensa 
da Casa, inclusive pelo programa A Voz do Brasil. 

Muito obrigado a todos, e abençoe-nos Deus, em 
Cristo Jesus nosso Senhor.

O SR. ZÉ GERARDO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZÉ GERARDO (PMDB – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Nilton Baiano.

O SR. NILTON BAIANO (PP – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o povo capixaba aplaudiu a Polícia Federal, que 
deflagrou, na madrugada da última quarta-feira, a Ope-
ração Cavalo de Aço no Espírito Santo. O objetivo foi 
alcançado, com a prisão de 18 suspeitos, inclusive um 
delegado da polícia civil, e desarticulou-se uma grande 
quadrilha que opera no roubo de carga, com emissão 
de notas frias para facilitar a passagem do material 
roubado pelos postos de fiscalização. Os agentes cum-
priram mandados também em outros Estados: Rio de 
Janeiro, Bahia, Minas Gerais e São Paulo.

Quero aproveitar a oportunidade para registrar 
meu mais profundo sentimento de gratidão pelo tra-
balho eficiente, corajoso e importante do Departamen-
to de Polícia Federal no Espírito Santo e em todo o 
território nacional. Só neste mês de dezembro foram 
realizadas várias e significantes operações e prisões. 
Numa ação denominada Operação Mar Azul, resultan-
te de investigações na área de fiscalização do INSS, 
agentes federais prenderam no início desta semana, 
no Rio de Janeiro, 2 auditores fiscais da Previdência 
Social e 2 empresários do ramo de navegação. Um 
dos auditores possui mais de 10 imóveis luxuosos, 
incluindo um prédio. 

Ainda no dia 7 de dezembro, a Polícia Federal 
realizou a Operação Faroeste, para desarticular uma 
quadrilha especializada em grilagem de terras públicas 
no oeste do Pará. Foram cumpridos até o momento 18 
mandados de prisão temporária. Dos presos, 8 eram 
servidores do INCRA no Pará, inclusive o próprio su-
perintendente do órgão no Estado, José Roberto de 
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Oliveira Faro, preso em um hotel de Manaus, e o supe-
rintendente adjunto, Pedro Paulo Peloso da Silva. 

A Operação Sentinela foi outra ação com sucesso 
concluída neste mês de dezembro. Os agentes da Po-
lícia Federal prenderam 10 pessoas e desarticularam 
uma poderosa quadrilha que fraudava licitações no 
Tribunal de Contas da União. As investigações come-
çaram a partir de uma denúncia de cartelização feita 
pela ANEEL à Secretaria de Direitos Econômico do 
Ministério de Justiça. A Polícia Federal enquadrou os 
acusados em crimes de formação de quadrilha, cor-
rupção passiva qualificada, advocacia administrativa, 
violação de sigilo funcional, crimes contra a ordem 
tributária, contra a ordem econômica e contra as re-
lações de consumo, fraude em licitação, improbidade 
administrativa e enriquecimento ilícito. 

A Polícia Federal fecha o exercício de 2004 com 
chave de ouro. Neste mês de dezembro ainda podemos 
citar manchetes de jornais destacando suas ações, 
como: “Polícia Federal prende traficante com 30 kg de 
maconha escondida em carga de feijão no Piauí”; “Bar-
reira da PF no Paraná apreende 114 kg de maconha”; 
“Operação Cataratas já apreendeu US$1,6 milhões em 
produtos”; “Sete presos em Goiânia envolvidos em tráfi-
co de seres humanos”; “Homem é preso transportando 
agrotóxico em caixão”; “PF apreende 11 toneladas de 
Cipó-Titica em Macapá”; “Força-tarefa Previdenciária 
prende 11 na Operação Perseu”; “PF prende paraguaia 
e brasileiro com cocaína e haxixe”. 

E só para refrescar a memória, todas essas ope-
rações citadas foram realizadas entre 1º e 9 de de-
zembro.

A história do Departamento de Polícia Federal é 
honrosa e inicia-se no dia 28 de março de 1944, data 
da criação do Departamento Federal de Segurança 
Pública, no Governo do Presidente Getúlio Dornelles 
Vargas, instituído pela necessidade de melhor apare-
lhar o Estado na defesa das instituições e da ordem 
pública, em cooperação com os órgãos policiais dos 
Estados e Territórios.

O Departamento de Polícia Federal, com atri-
buições que se estendem a todo o território nacional, 
inserido na estrutura do Ministério da Justiça, é valio-
so aliado do Poder Judiciário; os esforços de ambos 
complementam-se na tarefa de preservar e fazer res-
peitar a ordem pública e de fazer justiça. 

Durante estes 60 anos, a Polícia Federal tem 
tido uma participação importante na história política 
do Brasil. Mas a luta no combate à corrupção dentro 
do próprio Governo é uma vocação que honra e soli-
difica as bases éticas e morais de uma sociedade em 
desenvolvimento, e é motivo da gratidão de todos os 
brasileiros.

A atividade da Polícia Federal é árdua, pois ela 
apura infrações penais, previne e reprime crimes espe-
ciais, atua como guarda marítimo, aeroportuário e de 
fronteira, além de atuar com exclusividade como Po-
lícia Judiciária da União. O aumento da criminalidade 
e a sofisticação das formas de burlar a lei, unidos ao 
que se pode chamar de globalização do crime, reque-
rem um esforço sempre maior do aparelho policial. A 
nossa PF está de parabéns por ter em seus quadros 
pessoas com discernimento para avaliar cada situa-
ção e agir de acordo com as especificidades, sempre 
dentro da lei.

A banalização do mal e da desonestidade, que 
não é um fenômeno novo, em uma escala monstruosa-
mente crescente, tiram a tranqüilidade e a segurança 
do cidadão. A moderna Polícia Federal desempenha 
um papel vital, que toda a comunidade reconhece e 
aprecia, por devolver aos brasileiros a condição de 
uma vida segura e pacífica. 

Por isso, quero registrar minha estranheza com 
o que li no jornal O Globo. Teria o Ministro da Justiça 
dito que a Polícia Federal tem de ter cautela. Se isso 
é verdadeiro, foi uma péssima declaração essa do Mi-
nistro; é como se estivesse pedindo à Polícia Federal 
que não investigue a corrupção no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. LEANDRO VILELA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LEANDRO VILELA (PMDB – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
registrar minha presença e dizer que na votação ante-
rior meu voto foi de acordo com o partido.

A SRA. ROSE DE FREITAS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. ROSE DE FREITAS (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a 
bancada do PMDB, na sua maioria absoluta, entregou 
a V.Exa. a recondução do nosso Líder José Borba, e 
parabenizo V.Exa. pela iniciativa de fazê – lo tão opor-
tunamente. 

A bancada hoje está, em espírito de harmonia, 
empenhada na construção da unidade do partido em 
favor das políticas de interesse do povo brasileiro.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Chico Alencar.
O SR. CHICO ALENCAR (PT – RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, antes de iniciar o meu 
pronunciamento, esclareço à Mesa que votei com o 
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meu partido na sessão anterior, contra a retirada de 
pauta do projeto. 

Estou empenhado para que encerremos este ano 
votando o que temos de votar – a Reforma Tributária, a 
PEC Paralela da Previdência e a do Trabalho Escravo. 
Isso é urgente, e conseguirmos votar essas matéria 
constituiria um fecho bastante importante dos nossos 
trabalhos legislativos, como V.Exa. mesmo destacou 
no início da sessão anterior, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, e todos os 
que assistem a esta sessão ou nela trabalham, neste 
fim de Sessão Legislativa de 2004, transmito, neste 
pronunciamento, meus desejos de um Natal e uma 
virada de ano plenos de significados positivos. Que a 
esperança se renove em cada um de nós!

Um milagre está acontecendo à sua volta. Ainda 
que estimulada pelo consumo, boa parte da humani-
dade busca o sumo da existência, que mora bem além 
do ter. No planeta machucado, é tempo de afirmar o 
ser. Ele aparece, para quem vê com os olhos e com o 
coração, nos símbolos do Natal. 

As luzes nas casas e lojas – mesmo que quem as 
coloquem nada saiba – são nosso clamor por clareza, 
para espantar as trevas, a noite escura do sofrimento 
e da morte. As velas que se acendem, nas igrejas e 
nos lares, são aquecimento e lição da existência que 
se consome enquanto ilumina, que se desmancha 
servindo. 

A árvore é a afirmação da vida bem vivida, com 
suas raízes, tronco, folhas, flores e fruto. Por ela nos 
alimentamos, sob sua sombra descansamos, ali de-
positamos as dádivas, nela celebramos o verde que 
vence o terrível deserto, este frio da insensibilidade 
que nós mesmos produzimos. 

Os cartões e mensagens que enviamos e os 
rojões que espoucamos são nossa teimosa profissão 
de fé nas possibilidades do ser humano. “Feliz Natal! 
Próspero Ano Novo!”, repetimos, em meio à violência 
direta, que nos degola na esquina, ou àquela pouco 
visível, do choro miúdo das crianças que, nesta noite 
mesmo, vão dormir com fome. Nosso querer bem é 
proclamado, acima de todo o mal. 

A ceia pode ser uma simples janta, com frango 
assado e guaraná, mas a honra e a serenidade são 
nossas principais convidadas, e dispensam fartura. Ali 
mostramos, em geral sem falar, que desejamos esta 
comunhão, pão e vinho enfim repartidos, para todos, 
na despojada celebração. 

Papai Noel existe e mora dentro de nós. Sem 
trenó e renas, e livre daquelas roupas calorentas, ele 
chega aos trópicos com o essencial: a alegria de pre-
sentear e, sobretudo, de ser generosa presença. E 
cada um de nós é o “bom velhinho”, que devia mesmo, 

para ser justo, vir para pobres e ricos. Como fazia Ni-
colau, seu inspirador, 16 séculos atrás, numa Turquia 
sem shopping-centers e sem a ideologia do “compro, 
logo existo”. 

Presépio é curral, cocho, manjedoura. Ali estão 
os elementos cósmicos: a estrela-guia, orientando 
quem busca a libertação; o boi, o burro, os carneiros, 
subúrbios do ser humano, parceiros de sobrevivên-
cia, mansos no viver cotidiano, e sabendo-se, na sua 
irracionalidade, pura natureza; e os pastores da noite, 
taciturnos, esperançosos. Ali também está o central do 
Natal, quase sempre esquecido. Maria e José, fugindo 
da perseguição do rei Herodes. E a Eterna Criança, 
que não envelhece na alma dos que têm fé. O Menino 
que brinca conosco, nossa coletiva gestação do Bem, 
nosso parto – que já tarda – da Humanidade nova, so-
lidária, justa e fraterna. No deixe de visitá-lo e acolhê-
lo! Seja este Natal!

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, amanhã, em For-
taleza, realiza-se a festa anual do setor de turismo. 
E nesse instante em que a CVC foi escolhida como 
a grande impulsora do turismo no Brasil, faço um re-
gistro e, ao mesmo tempo, congratulo-me com o seu 
Presidente, Sr. Guilherme Paulus, pelo grande trabalho 
que tem realizado.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ DIVINO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ DIVINO (PMDB – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, não consegui consolidar meu voto. Quero re-
gistrar que votei com o PMDB.

A SRA. KÁTIA ABREU (PFL – TO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 
a palavra o Deputado Ivan Valente.

O SR. IVAN VALENTE (PT – SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 
de hoje está havendo uma marcha dos trabalhadores 
das centrais sindicais em reivindicação de um salário 
mínimo de R$320,00 e também da correção da tabe-
la do Imposto de Renda. O Presidente deve anunciar 
hoje o valor do salário mínimo para o próximo ano, que 
deve chegar a R$300,00.

Essa matéria, que certamente ainda permeará vá-
rios debates na Câmara dos Deputados, principalmente 
no momento da discussão do Orçamento, mereceria, 
desde o aumento do salário mínimo no ano passado 
para R$260,00, uma reflexão muito mais profunda, e é 
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nesse sentido que o jornal Valor Econômico de ontem 
publicou artigo assinado por 3 economistas do DIEESE 
sobre o salário mínimo e as fontes de financiamento, 
sobre o qual vale a pena refletir. 

Em primeiro lugar, temos no Brasil, por incrível 
que pareça, mais de 50 milhões de pessoas afetadas 
direta e indiretamente pelo salário mínimo e, conse-
qüentemente, pela sua correção. Teremos 13 milhões 
de aposentados, 30 milhões de pessoas na economia 
informal, também vinculadas ao salário mínimo, 10 
milhões de pessoas que recebem até 2 salários míni-
mos e 1 milhão que recebem 1 salário mínimo, com 
carteira assinada. 

Em segundo lugar, o salário mínimo foi criado 
em 1940. Feita a devida correção monetária, se fizer-
mos a comparação, o de hoje equivale a um terço do 
primeiro, considerado o salário real. Certamente em 
relação a 1980 também houve perda contínua, e o 
atual representa metade do salário mínimo que tería-
mos naquele ano. 

É preciso retomar o debate do salário mínimo, 
um instrumento de justiça social e de distribuição de 
renda, com a radicalidade que a atual situação requer. 
O salário mínimo calculado pelo DIEESE de acordo 
com a Constituição Federal de 1988 deveria estar em 
torno de R$1.450,00. 

Sr. Presidente, quando discutimos o aumento do 
salário mínimo, sempre esbarramos no mesmo proble-
ma: o rombo que o reajuste pode causar nas contas 
públicas, particularmente na Previdência Social. É isso 
que preocupa os nossos economistas. Não importa se 
vamos fazer justiça social, dinamizando a economia, 
distribuindo renda para 50 milhões de trabalhadores e, 
conseqüentemente, aumentando o mercado de con-
sumo interno; o que sobressai é o aumento do rombo 
da Previdência Social.

Precisamos desmistificar os números divulga-
dos. Se o valor do salário mínimo fosse elevado para 
R$320,00, considerando-se que cada 1 real de aumento 
representa um acréscimo de R$132 milhões nas contas 
da Previdência, o déficit seria de R$4,9 bilhões. 

Sras. e Srs. Deputados, prestem atenção na evo-
lução das fontes de financiamento da Previdência 
este ano: a arrecadação da COFINS, que de janeiro a 
outubro de 2003 era de R$52,5 bilhões, passou para 
R$64,5 bilhões; a da CPMF, que era de R$20,8 bilhões, 
passou para R$21,9 bilhões; a da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido passou de R$14,7 bilhões para 
R$17 bilhões; só aí já temos um aumento de R$15,4 
bilhões, e o aumento no salário mínimo significaria 
mais R$4,9 bilhões, ou seja, 3 vezes menos do que 
o aumento das contribuições que financiam a Previ-
dência Social.

O que não está computado aqui, Sr. Presidente, 
como já tinha indicado o economista Márcio Pochmann 
no debate do ano passado, é o quanto o aumento do 
salário mínimo significa em termos de dinamização 
do mercado de consumo. Se o aumento do benefício 
for de R$60,00, podemos deduzir que o trabalhador 
vá consumir R$60,00 a mais em alimentos, tecidos, 
tijolos etc., e isso aquecerá a economia, aumentando, 
portanto, a arrecadação de impostos. Os economistas 
do DIEESE chegaram à projeção de que só o aumento 
da arrecadação atingiria pelo menos R$2 bilhões, com 
a dinamização da economia. 

Por isso, não podemos mais aceitar esse argu-
mento mesquinho de que o salário mínimo atormenta 
as contas públicas. No Brasil, o salário mínimo significa 
distribuição de renda para 53 milhões de pessoas. É 
esse o debate que devem fomentar primeiro os mem-
bros da Comissão de Orçamento, e depois todos os 
Parlamentares desta Casa. 

A justiça social passa pelo aumento real e subs-
tantivo do salário mínimo.

Obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ivan Valente, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo sr. Carlos Nader, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
da sessão anterior, votei de acordo com a orientação 
do meu partido.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme a orientação do meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Em conti-
nuidade do período de Breves Comunicações, concedo 
a palavra ao nobre Deputado Adão Pretto.

O SR. ADÃO PRETTO (PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, mais uma vez venho a esta tribuna para tratar 
da cultura do Fumo no Brasil. 

A Receita Federal criou a Lei nº 10.865, de 2004, 
cujo art. 41 trouxe dúvidas acerca da incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI sobre 
o processo desenvolvido pelos agricultores na pre-
paração do fumo para entrega aos estabelecimentos 
industriais. 
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Essa lei está em vigor, e nesta safra de 2005 
seriam cobrados 30% de IPI do agricultor pelo fumo 
secado, classificado e enfardado na propriedade; de 
acordo com esse dispositivo legal, nesse caso o ser-
viço de colheita é considerado industrialização, pois o 
produtor seca o fumo. 

Esse imposto inviabilizará totalmente a cultura 
do fumo no Brasil. 

Sabedor dessa situação, que passou desper-
cebida pela Casa, apresentei – e o Relator acatou 
– emenda à Medida Provisória nº 223 para suprimir 
o art. 41 dessa lei, pois não podemos aceitar que o 
serviço de colheita e secagem seja considerado indús-
tria, ainda mais sendo feito na propriedade; é o mes-
mo que a atividade do agricultor de colher e debulhar 
o milho ser considerada como industrialização. Quem 
fez essa lei não conhece a cultura do fumo nem a re-
alidade agrícola. 

Ainda bem que no dia 9 de dezembro esta Casa 
aprovou essa emenda, desonerando o agricultor. Des-
sa forma, foi retirado o art. 41 da Lei nº 10.865, que 
estabelecia a cobrança dos 30% de IPI sobre o fumo 
secado e classificado na propriedade do agricultor. 

Também apresentei um projeto de lei de classi-
ficação do fumo na propriedade, pois a empresa não 
reconhece essa classificação do agricultor e procede 
a outra na indústria, geralmente diferente da que foi 
feita na propriedade. Espero que também esse projeto 
seja aprovado aqui.

Sr. Presidente, solicito que esta minha mani-
festação seja divulgada na imprensa e em A Voz do 
Brasil. 

Muito obrigado.
A SRA. MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, hoje pela manhã 
realizamos mais uma reunião da Comissão Especial 
de Mortos e Desaparecidos, e aprovamos uma série 
de solicitações que buscam recuperar a verdade sobre 
o período da ditadura militar.

Saúdo mais uma vez a iniciativa do Governo Lula 
de determinar a revogação do decreto que, no apagar 
das luzes do Governo Fernando Henrique, estendeu 
para a eternidade o sigilo de documentos públicos.

Agora temos um novo decreto, uma nova pos-
sibilidade de que sejam tornados públicos fatos que 
maculam a história do Brasil e não condizem com o 
período democrático que estamos vivendo.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para re-
gistrar que na sessão anterior acompanhei o voto do 
meu partido, o Partido dos Trabalhadores.

Obrigada.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, a violência contra os povos indígenas, os 
trabalhadores rurais e as comunidades de quilombolas 
tem sido uma constante neste País. 

Vimos à tribuna nesta tarde para denunciar um 
ato terrorista ocorrido no último sábado, dia 11 de de-
zembro, na comunidade quilombola de Conceição das 
Crioulas, próxima a Salgueiro, importante Município do 
sertão central do Estado de Pernambuco. 

Essa comunidade vem batalhando há anos para 
que seja concluído o processo de reconhecimento 
antropológico de propriedade daquelas terras às 150 
famílias que lá residem.

No último sábado, repentinamente apagaram-se 
as luzes em Conceição das Crioulas, e em menos de 
20 minutos teve início um incêndio criminoso na sede 
da associação quilombola. 

Felizmente, graças à ajuda dos moradores vizi-
nhos, o incêndio não vitimou nenhum dos integrantes 
da associação, que lá estavam reunidos. 

Os alvos principais dessa ação violenta eram 
a Vereadora reeleita em Salgueiro, Givânia Maria da 
Silva, do Partido dos Trabalhadores, mulher negra, 
professora primária, e a companheira Cida Maria da 
Silva, outra liderança em Conceição das Crioulas que 
vem atuando pela efetiva conquista daquela terra pelo 
povo quilombola.

É importante que o Ministro da Justiça, as autori-
dades do Governo do Presidente Lula e todos aqueles 
responsáveis pelo reconhecimento das comunidades 
quilombolas, pela titularização das terras dessas famí-
lias, agilizem o processo, como já ocorreu com outras 
comunidades quilombolas, como a Comunidade do 
Castainho, no Município de Garanhuns, no agreste 
de Pernambuco. 

Quero alertar o Governo para os atos de violência 
cometidos não apenas contra comunidades indígenas 
e trabalhadores que lutam em defesa da reforma agrá-
ria, mas sobretudo contra comunidades quilombolas, 
como esse ocorrido em meu Estado no último sábado, 
dia 11, na Comunidade de Conceição das Crioulas, a 
30 quilômetros da sede do Município de Salgueiro, no 
sertão central de Pernambuco. 

A companheira Givânia Maria da Silva tem tido 
uma participação efetiva em todos os encontros das 
comunidades quilombolas e uma interlocução com ór-
gãos do Governo Federal que tratam das causas do 
povo negro neste País. 

Sr. Presidente, jamais aceitaremos que a mão ar-
mada dos fazendeiros que grilaram as terras daquela 
comunidade quilombola vitime quem quer que seja da 
Comunidade de Conceição das Crioulas. 

Quero trazer ao conhecimento desta Casa e da-
queles que nos acompanham pela TV Câmara que 
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vou oficiar ao Ministro da Justiça, Dr. Márcio Thomaz 
Bastos e à Ministra dos Programas Especais de Inte-
gração, Matilde Ribeiro, e também vou dirigir-me ao 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que agilizem 
o reconhecimento e procedam à titularização das ter-
ras dessas 150 famílias da Comunidade de Conceição 
das Crioulas. 

Também vou pedir ao Ministério Público e à Se-
cretaria de Defesa Social de Pernambuco que abram 
inquérito para apurar essa criminosa tentativa de pro-
vocar um incêndio na Associação dos Moradores de 
Conceição das Crioulas, colocando em risco a vida 
das famílias e lideranças que lá desenvolvem essa 
importante luta em defesa da comunidade quilombola 
de Conceição das Crioulas. 

Muito obrigado. 
O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Tem V.Exa. 

a palavra. 
O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, nesta semana a ANATEL publicou a 
Resolução nº 388, que reduz em quase 90% o valor da 
ligação para telefones iniciados com 0300 e proíbe o 
uso do código para o atendimento de informações, re-
clamações ou vícios e defeitos de produtos ou serviços 
adquiridos por usuários, entre outras alterações.

Ressalto, porém, que essa resolução só diz res-
peito às prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Co-
mutado (STFC), de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e 
de Serviço Móvel Especializado (SME), que são as 
empresas como: BrasilTelecom, Vivo, Claro, Intelig e 
Telemar.

As empresas têm 120 dias para se adaptar ao 
documento e 180 dias para manifestar o desejo de 
continuar ou não prestando o serviço.

Parabenizo essa iniciativa da ANATEL que irá 
beneficiar a população. Porém, quero lembrar aos no-
bres colegas que aqui na Casa há algumas iniciativas 
que versam a esse respeito, entre elas projeto de lei 
de minha autoria que altera o Código de Defesa do 
Consumidor.

A minha proposta pretende garantir em lei a gra-
tuidade dos serviços de informações, reclamações ou 
sugestões acerca dos produtos comprados ou dos ser-
viços prestados pelas empresas da iniciativa privada 

Senhores e senhoras, lembro que os órgãos de 
defesa do consumidor já manifestaram seu entendi-
mento de que o 0300 viola o Código de Defesa do 
Consumidor, o que torna a sua utilização irregular e 
ilícita. Assim, embora esteja configurado a ofensa ao 
Código com a modificação do sistema de gratuidade, 

antes existente, impõe-se a alteração da lei como for-
ma de deixar explícito o direito dos consumidores e a 
obrigação das empresas fornecedoras ou prestadoras 
de serviços.

É direito básico do consumidor ter acesso a um 
canal gratuito de informações, sugestões ou reclama-
ções acerca dos produtos ou serviços utilizados.

Nesse sentido, termino o meu pronunciamento, 
parabenizando novamente a ANATEL e, ao mesmo 
tempo, solicitando o apoio dos nobres colegas para via-
bilizarmos as iniciativas que versam sobre o assunto.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Concedo 

a palavra ao nobre Deputado Lael Varella.
O SR. LAEL VARELLA (PFL – MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, enquanto o agronegócio apresenta novo 
superávit recorde de US$29 bilhões, o MST continua 
sua escalada de violência. De fato, o agronegócio bra-
sileiro – que inclui agricultura, pecuária, indústrias de 
processamento de alimentos, máquinas e equipamentos 
agrícolas – já registra novo recorde comercial na carona 
das exportações de carnes e soja. A balança do setor 
atingiu superávit de US$29 bilhões entre janeiro e ou-
tubro, com crescimento de 34,7% em relação ao mes-
mo período do ano passado, quando apurou US$21,5 
bilhões. Para o ano, as projeções indicam um saldo de 
US$30 bilhões – o que revela o peso do agronegócio 
no comércio exterior brasileiro, pois a balança geral 
deverá alcançar o superávit de US$32 bilhões.

Do outro lado, assistimos a fatos lamentáveis 
e preocupantes. Em Minas, os sem-terra invadem a 
sede do INCRA. Cerca de 100 integrantes da Liga dos 
Camponeses Pobres do Centro-Oeste (LCP – CO), en-
tidade vinculada à organização de extrema-esquerda 
Liga Operária, invadiram na manhã do dia 6 de de-
zembro a sede da Superintendência do INCRA, em 
Belo Horizonte.

Originários das regiões do Alto Paranaíba e Tri-
ângulo Mineiro, os sem-terra chegaram ao local em 2 
ônibus, por volta das 8h30min. Levavam colchões e 
cobertores e logo se espalharam pelas dependências 
do órgão. No grupo há mulheres e crianças.

Após a ocupação, os invasores bloquearam as 
3 entradas do prédio, impedindo a saída dos cerca de 
150 servidores. Os funcionários foram dispensados, 
mas só conseguiram deixar o local no fim da manhã, 
depois de acionadas as Polícias Militar e Federal.

No Pará, um delegado teria sido morto por sem-
terra. O delegado da Polícia Civil do Pará Aldo Gomes 
de Castro, de 48 anos, foi morto com tiros na cabeça 
e nas costas anteontem, quando participava de uma 
missão na zona rural de Itupiranga, no sul do Estado. 
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Ele foi emboscado numa estrada juntamente com outros 
4 policiais – 3 deles estão internados em um hospital 
de Marabá. Os autores da emboscada, segundo as 
primeiras investigações, seriam sem-terra invasores 
de uma fazenda na área conhecida por Rio Preto.

Em Rondônia, outro assassinato dos sem-terra. 
Os cerca de 100 sem-terra que estavam acampados 
em Cabixi, a 820 quilômetros de Porto Velho, fugiram 
do local depois que a polícia começou a investigar o 
assassinato do funcionário da fazenda Noroeste, Paulo 
Brizola Nunes, de 51 anos. Ele foi morto a machada-
das e pauladas no último sábado, perto do acampa-
mento. Segundo o comandante do destacamento da 
PM em Cabixi, sargento Aparecido de Souza, os sem-
terra voltaram para Comodoro, em Mato Grosso, onde 
muitos têm propriedades. Volmar Siqueira da Costa, 
de 32 anos, que estava com Brizola e conseguiu es-
capar, apontou os sem-terra Aílton Isidoro Góes, Lauri 
dos Santos e outro conhecido como Pai da Carabina 
como os agressores. Os três estão foragidos. Segun-
do o sargento Souza, o alvo dos sem-terra era Volmar 
Costa, que não permitia que o grupo atravessasse a 
fazenda para chegar até o acampamento.

Um levantamento da Federação da Agricultura e 
Pecuária de Minas Gerais (FAEMG) com 173 lideranças 
rurais do Estado concluiu que produtores estão insatis-
feitos com a condução da política agrária. Conforme a 
pesquisa, realizada no fim do mês passado na assem-
bléia do Conselho de Representantes da instituição e 
divulgada ontem, 87,86% dos entrevistados conside-
ram que a União é “tolerante” com ocupações de terra 
e sua política “estimula os invasores”. Para 83,82%, o 
número de conflitos vai aumentar, com “radicalizações 
das partes”. E 50,87% acham que o Governo Federal 
está mal-intencionado e age contra produtores, em 
favor dos sem-terra.

O Presidente da FAEMG, Gilman Viana Rodri-
gues, acusou o Governo de agir contra os fazendeiros 
ao indicar pessoas ligadas aos movimentos de luta pela 
terra para conduzir a reforma agrária. “Os interessados 
decidem qual terra será desapropriada, não o governo. 
Isso é uma distorção”.

A maioria (78,03%) dos entrevistados apontou 
que o melhor a fazer para se proteger das invasões é 
“recorrer à Justiça”. Mas 47,40% disseram estar dis-
postos a “usar da força disponível”, 12,7% admitiram 
contratar segurança armada e 8,09%, a organizar gru-
pos armados.

Sr. Presidente, é lamentável essa escalada da vio-
lência fomentada pelo MST. Como sempre, os maiores 
prejudicados são os mais fracos e os mais pobres. Com 
a insegurança, os investimentos refluem e os empre-
gos diminuem. O agronegócio brasileiro tem garantido 

não apenas o superávit da balança comercial do País, 
mas é o setor que mais emprega em toda a cadeia 
produtiva da economia brasileira. O agronegócio gera 
18 milhões de empregos, o que corresponde a 30% da 
população economicamente ocupada do Brasil. Não 
podemos permitir que grupos revolucionários derru-
bem o crescimento do agronegócio gerador de tantos 
benefícios para a sociedade brasileira.

Tenho dito. 
O SR. CORONEL ALVES (Bloco/PL – AP. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Carlos 
Nader, Sras. e Srs. Deputados, venho mais uma vez 
a esta tribuna para registrar minha indignação contra 
a forma como os servidores dos ex-Territórios Fede-
rais do Amapá, de Rondônia e de Roraima vêm sendo 
tratados. Estamos encerrando hoje o ano legislativo e, 
nesses 2 anos, o Governo Federal não encaminhou a 
esta Casa uma proposta referente a esses servidores, 
seja para os civis, seja para os militares. 

Tenho sido aqui, junto com vários colegas das 
bancadas desses ex-Territórios e até do Estado do 
Rio de Janeiro, uma voz que pede insistentemente ao 
Governo que abra um canal de discussão para a busca 
da solução desse grave problema. Pasmem V.Exas.! 
Hoje são 15 de dezembro de 2004, e o Governo Federal 
ainda não encaminhou a esta Casa uma medida provi-
sória ou um projeto de lei tratando da questão salarial 
e da ascensão funcional desses servidores. 

Já aprovamos aqui alguns ganhos para várias 
categorias, como a Polícia Rodoviária Federal, a Po-
lícia Federal, os docentes das universidades federais. 
No entanto, os servidores dos ex-Territórios Federais 
sequer foram chamados para uma discussão. 

É importante reconhecer que parte dos grupos 
técnicos dos Ministérios da Fazenda e do Planejamen-
to tem discutido conosco ao longo desses anos, mas, 
infelizmente, não houve solução para esse problema.

Estava aguardando ansioso que esta Casa re-
cebesse uma medida provisória ou um projeto de lei, 
numa sinalização do Governo Federal de que daria 
uma solução aos problemas dos servidores civis e 
militares dos ex-Territórios Federais. Infelizmente, isso 
não foi feito. 

Aqui mesmo – atenção pessoal do PT —, o Líder 
do Governo, Deputado Professor Luizinho, comprome-
teu-se publicamente em nos dar apoio nesta causa e 
em buscar uma solução. O que vimos? Nada. Portanto, 
devemos ter cuidado com esses Líderes que prome-
tem e não cumprem. 

Estamos de olho. Teremos votação para eleição 
da Mesa no próximo ano e algumas pessoas estão 
querendo se lançar candidatas. Temos que verificar se 
terão condições de cumprir o que dizem. Já digo aqui 
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– e digo na presença dele porque já falei isso para ele 
– que o Deputado Professor Luizinho falhou quando 
empenhou sua palavra conosco na questão dos ser-
vidores dos ex-Territórios. 

No entanto, se fosse só o Deputado Professor 
Luizinho, diria: coitado, ele não poderia ter resolvido. 
O ex-Ministro Guido Mantega também se comprome-
teu perante as bancadas do Amapá, de Roraima, de 
Rondônia e do Rio de Janeiro, no sentido de que en-
caminharia uma solução para os servidores dos ex-
Territórios, e sua palavra também não foi cumprida. 

Hoje ele está no cargo de Presidente do BNDES, 
onde, com certeza, empenhará sua palavra para resol-
ver várias questões do nosso País. Tenham cuidado.

Sr. Presidente, minha obrigação era respeitar a 
palavra daqueles que a deram e aguardar. Como não 
houve retorno, só me cabe um entendimento, o de 
que existem pessoas se comprometendo a dar solu-
ções para problemas que sequer têm a capacidade 
de resolver.

Portanto, fica registrado meu repúdio a essas 
pessoas que, em nome do Governo – e tenho certeza 
de que isso não parte do Presidente Lula – ficam se 
comprometendo a dar respostas, mas, na realidade, 
tratam os servidores públicos com descaso. 

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. 
Em nome do Partido Liberal, quero externar a nossa 
indignação contra o crime bárbaro cometido esses 
dias aqui em Brasília, quando uma jovem perdeu a 
vida para a mesquinhez, para a falta de caráter e para 
a frieza de um bandido.

Esse crime, que tanto indignou a Capital do País, 
é representativo do assombro que domina o Brasil intei-
ro. Nós nos perguntamos diariamente sobre as razões 
que levam alguém a lançar mão de recursos sórdidos, 
como o estupro e o sadismo. Movidos, muitas vezes, 
pelo alto senso de justiça social, queremos crer que a 
culpa é da própria sociedade, das suas injustiças, das 
discriminações que faz entre os que têm e os que não 
têm dinheiro, cultura ou poder. De fato, não nos esca-
pa a certeza de que a fome pode lançar um cidadão 
honesto ao desespero. Contudo, é impossível justifi-
car a natureza de alguns crimes, como os hediondos, 
tanto que a lei, sábia, os tipifica para agravar-lhes as 
conseqüências. 

O problema, Sras. e Srs. Deputados, é a sensação 
de impunidade. Ela permite que os comportamentos 
esquizofrênicos transbordem das mentes doentias. Ela 
é o principal motivo de sermos bombardeados, todos 
os dias, pelas notícias de homicídios, latrocínios, vio-
lências sexuais e pedofilia. 

O Brasil está com medo. O medo anda instalado 
em nossas ruas, em nossas casas, mesmo quando 

nelas nos trancamos. Um clima pernicioso de des-
confiança ronda as pessoas, afetando as relações 
com os vizinhos, com os empregados, às vezes com 
a própria família. 

A possibilidade do seqüestro não é mais insig-
nificante e nos afeta a todos, independentemente da 
classe social, das vestimentas, dos locais freqüenta-
dos. O terror, inclusive, deixou as cenas noturnas e 
ganhou o dia. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, precisa-
mos ser mais firmes ao cobrar dos executores da lei 
a priorização da segurança pública. 

Urge, também, que a Justiça prime pela celeri-
dade em suas decisões. Para isso, é imperativo que a 
legislação dê ao magistrado os instrumentos eficientes 
para o cumprimento das leis.

O Partido Liberal lamenta os fatos recentes, que 
tanto nos chocaram, e quer reiterar o compromisso 
que temos com a Justiça, com o fim da impunidade 
e com a paz.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RUBINELLI – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. RUBINELLI (PT – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com a ban-
cada do Partido dos Trabalhadores. 

O SR. JOÃO LYRA (PTB – AL. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei de acordo com meu partido.

O SR. BOSCO COSTA (PSDB – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei de acordo com o partido.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com orientação do 
partido.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o partido na última votação. 

O SR. JOÃO MENDES DE JESUS (Bloco/PSL 
– RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, votei com o partido na votação anterior.

O SR. WASNY DE ROURE (PT – DF. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o PT. 

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Concedo 
a palavra à nobre Deputada Neyde Aparecida.

A SRA. NEYDE APARECIDA (PT – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados, há 5 anos, o Fundo de 
Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher 



Dezembro de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 16 55283 

– UNIFEM proclamou o dia 25 de novembro como o 
Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra 
a Mulher.

Historicamente mantidas sob as mais diversas 
formas de submissão, a mulher do século XXI tem a 
seu favor a quebra do julgo do silêncio, que, se pas-
sando por respeitoso, retrata, na maioria das vezes, 
a coação e o constrangimento que lhes são impos-
tos quando vítimas da violência, bem como privilegia 
a impunidade e reforça a discriminação. Medidas de 
organismos internacionais e das diversas esferas do 
Poder Público tornam coletivo problema mantido e não 
resolvido entre 4 paredes.

O Governo Lula, atento às questões de gênero, 
tem-se dedicado, por intermédio da Secretaria Espe-
cial de Políticas para as Mulheres, coordenada pela 
Ministra e professora Nilcéa Freire, ao combate siste-
mático da violência contra a mulher. Nesses 2 anos, 
Sr. Presidente, o Governo Federal implementou ações 
específicas, tais como, a criação do Programa de Pre-
venção, Assistência e Combate à Violência contra a 
Mulher; a implantação de centros de referência que 
oferecem atendimento psicológico, jurídico e social às 
mulheres agredidas (o de Goiânia foi inaugurado na 
semana passada); o lançamento, neste ano, da cam-
panha Sua vida recomeça quando a violência termina 
– Violência contra a Mulher. Denuncie; bem como a 
ampliação e a manutenção das Delegacias Especiali-
zadas de Atendimento à Mulher.

Neste ano, o Ano da Mulher, instituído pela Lei 
nº 10.745, de 9 de outubro de 2003, em que cabe ao 
Poder Público promover programas e atividades com 
a finalidade de estabelecer condições de igualdade e 
justiça na inserção da mulher na sociedade, a Ministra 
Nilcéa Freire apresentou, em cadeia nacional, o Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres e entregou ao 
Deputado João Paulo Cunha, Presidente desta Casa, 
o Projeto de Lei do Executivo Federal que cria me-
canismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher e estabelece medidas de prevenção, 
assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência.

O Plano Nacional de Políticas para as Mulhe-
res, Sr. Presidente, abrange 4 áreas estratégicas de 
atuação: autonomia, igualdade no mundo do trabalho 
e cidadania; educação inclusiva e não sexista; saúde 
das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; 
e combate à violência contra as mulheres. E contempla 
um conjunto de 198 ações voltadas para atender às 
necessidades do dia-a-dia das mulheres relacionadas 
à melhoria dos serviços públicos, ao acesso ao crédito 
urbano e rural, à obtenção da titularidade da terra, à 
redução da taxa de analfabetismo e outras. 

Neste momento em que o Governo Lula apre-
senta o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, 
consolidando a implantação de políticas públicas que 
incorporam a questão de gênero, há que se ressaltar 
a importância do Programa Global de Prevenção ao 
Tráfico de Seres Humanos – um efetivo instrumento 
de combate ao tráfico internacional de mulheres para 
fins de exploração sexual –, realizado, desde agosto 
de 2003, pelo Ministério da Justiça, em parceria com 
o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Cri-
me – UNODC. Segundo a ONU, o tráfico de seres hu-
manos é uma das atividades mais rentáveis do crime 
organizado, com movimentação financeira estimada 
em 9 bilhões de dólares por ano.

Em pleno século XXI, Sr. Presidente, o tráfico de 
seres humanos no Brasil tem nas mulheres as suas 
grandes vítimas. Iludidas, as mulheres acabam nas re-
des internacionais de prostituição. Pesquisa realizada 
pela Universidade de Brasília aponta os Estados de 
Goiás e do Ceará como os 2 principais pontos de ori-
gem das mulheres aliciadas para fins de exploração 
sexual. Elas são levadas, preferencialmente, para a 
Europa (Itália, Espanha, Suíça e Portugal) e países 
da América Latina (Paraguai, Suriname, Venezuela e 
Republica Dominicana), tendo como ponto de partida 
cidades litorâneas brasileiras: Rio de Janeiro, Vitória, 
Salvador, Recife e Fortaleza.

Em Goiás, diagnóstico utilizado pelo Ministério 
da Justiça demonstra que o aliciamento das mulheres 
ocorre, exclusivamente, por meio de redes criminosas 
transnacionais que atuam no interior do Estado. As ví-
timas normalmente não são profissionais do sexo no 
Brasil e são levadas para o exterior sob falsas promes-
sas de emprego e vida melhor. Contam, normalmente, 
com o apoio de familiares. Quando chegam ao destino, 
seus passaportes são retidos, enfrentam dificuldades 
com o idioma estrangeiro, são submetidas a condições 
de vida degradantes, obrigadas a se prostituírem, con-
sumirem e venderem drogas.

Desde o lançamento nacional, em outubro deste 
ano, da Campanha de Combate ao Tráfico de Seres 
Humanos, 100% das denúncias apresentadas à Divisão 
de Direitos Humanos da Polícia Federal foram oriundas 
de Goiás. Em que pese estar ocupando a liderança 
desta estatística nada honrosa, Goiás também apa-
rece como um dos Estados em que a Polícia Federal 
tem operado efetivamente para desarticular redes de 
aliciamento de mulheres. Na semana passada, uma 
quadrilha instalada em Goiânia e com ramificações no 
Estado de Mato Grosso, no México, nos Estados Unidos 
e na Espanha foi presa. O bando era responsável pelo 
aliciamento, transporte das vítimas e intermediação na 
concessão de passaportes com dados falsos.
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Para o Governo Lula, o combate ao tráfico inter-
nacional de brasileiras, o Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres, bem como as ações voltadas para 
a erradicação da violência contra a mulher são políti-
cas públicas que têm como objetivo maior a inserção 
social da qual fazem parte outros importantes progra-
mas de Governo, tais como, o Fome Zero, o Bolsa-Fa-
mília, o Brasil Alfabetizado, o Saúde da Família, o Luz 
Para Todos, o Programa de Erradicação do Trabalho 
Escravo Infantil, o Sistema de Cotas Sociais e Raciais 
em Entidades de Ensino Superior, o Microcrédito, en-
tre outros.

Nós, Sr. Presidente, somos partícipes da cons-
trução de uma história em que o espaço e o tempo da 
discriminação e do preconceito estão sendo reduzidos 
por um Governo comprometido com a qualidade de vida 
e a inserção social de todos, brasileiras e brasileiros.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estou 
apresentando projeto de lei que dispõe sobre a trans-
formação do Centro Federal de Educação Tecnológica 
de Nilópolis – CEFET, em Universidade Tecnológica do 
Rio de Janeiro. Faço-o com a natural justificativa de 
quem quer ver sua região crescer. 

A Baixa Fluminense apresenta grande potencial 
de desenvolvimento econômico e social que pode atrair 
indicadores favoráveis, os quais podem ser alterados 
no prazo de uma ou duas gerações.

Analiso todos os indicadores educacionais da Bai-
xada Fluminense, a forma de revertê-los, os grandes 
investimentos alocados, como a reforma da Refinaria 
Duque de Caxias, e a inauguração, em abril, do Pólo 
Gás-Químico. Enfim, tudo isso justifica a implantação 
de uma universidade tecnológica na Baixada Flumi-
nense, de modo especial em Nilópolis.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Nobre 
Deputado Simão Sessim, a Mesa recebe seu projeto 
de lei.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Marcus Vicente.

O  SR. MARCUS VICENTE (PTB – ES. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho a esta tribuna para registrar a 
lançamento do projeto piloto Cooperativa de Confec-
ção de Ibiraçu – uma Experiência de Sucesso, pelas 
instituições que participaram desse empreendimento. 
Entre elas, a Prefeitura de Ibiraçu, o Banco de Desen-
volvimento do Estado, o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE-ES, o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial do Espírito Santo 
– SENAI-ES e a Poltex Polido Têxtil.

O Sistema OCB/ES-SESCOOP/ES, que também 
integrou o projeto, contribuiu com o desenvolvimento 
do Plano de Negócios e de Viabilidade Econômica, 
capacitou o grupo em cooperativismo e participou 
das discussões para a elaboração do estatuto social 
da cooperativa. Marcou presença no evento através 
do Presidente e do Vice-Presidente, Benjamim de 
Freitas Pinheiro e Esthério Colnago, respectivamen-
te, e do Superintendente em exercício, Carlos André 
de Oliveira. 

Segundo o Vice-Presidente, a tendência é que 
outras cooperativas sejam beneficiadas com essa ini-
ciativa tomada em conjunto com diversas instituições. 
A integração das entidades visando ao desenvolvimen-
to do cooperativismo e à profissionalização da gestão 
é uma forma de levar novidades e oportunidades às 
pessoas.

Parabenizo todos os coordenadores e colabora-
dores deste exemplar projeto, que relata o processo 
inovador de implantação da cooperativa. Cumprimento 
as instituições que participaram desse empreendimen-
to, que contribui para dinamizar a economia da região, 
gerando trabalho e renda.

Muito obrigado. 
O SR. JOÃO ALFREDO (PT – CE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, registro minha indigna-
ção com o fato noticiado hoje pelo jornal O Povo. A 
10ª Região Militar, sediada em Fortaleza, destruiu 
documentos da ditadura, conforme informação oficial 
prestada, ainda em julho do ano passado, pelo gene-
ral-de-divisão Júlio Lima Verde Campos de Oliveira. 
Ontem, após novo contato feito pelo jornal O Povo com 
a mesma 10ª Região Militar, o jornal foi informado de 
que não havia ali nenhum documento do período de 
1960 a 1970.

Trata-se de grave fato, Sr. Presidente, porque foi 
durante esse período que aconteceu a chamada Opera-
ção Calhambeque, em que foi preso e morto o militante 
Pedro Jerônimo, como inclusive reconhece o tenente-
coronel da Polícia Militar que à época serviu no DOI-
CODI, o Sr. Francisco Horácio Marques Gondim.

Diante disso, endereçamos aos Srs. Ministros 
Márcio Thomaz Bastos, da Justiça; José Alencar, da 
Defesa; José Dirceu, da Casa Civil e Coordenador da 
Comissão de Averiguação e Análise de Informações 
Sigilosas; Nilmário Miranda, Secretário Especial dos 
Direitos Humanos; e ao Deputado Mário Heringer, Pre-
sidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, 
essa notícia, pedindo explicações ao Comandante do 
Exército e, mais do que isso, que se apure esse ato 
que atenta contra os direitos humanos e a memória 
histórica do nosso povo.
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O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL – RJ. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o fim do ano aproxima-se e os Estados 
e Municípios brasileiros, principalmente o Estado do 
Rio de Janeiro, encerram o ano de 2004 tendo muito 
o que comemorar, pelo menos por enquanto. A Co-
missão de Assuntos Econômicos do Senado Federal 
aprovou ontem projeto que muda os critérios de distri-
buição dos royalties e da participação especial sobre 
a produção de petróleo. 

A nova fórmula proposta pelo grande amigo e 
Senador Sérgio Cabral beneficia os Estados e Muni-
cípios produtores. Ela estabelece que 75% dos royal-
ties pagos pelo excedente da produção de óleo e gás 
natural, verificado a partir da vigência da lei, sejam 
destinados aos Estados produtores e vizinhos. A União 
ficaria com 25%.

Informo ao povo brasileiro que não haverá perda 
para nenhum ente federativo, porque o projeto só trata 
da distribuição de recursos pagos sobre o acréscimo 
da produção, ou seja, sobre o que for extraído a mais 
de petróleo e gás a partir da data em que a lei entrar 
em vigor.

Pelo projeto, os Estados terão de repassar aos 
Municípios 25% dos recursos recebidos. Desse total, 
55% seriam distribuídos entre todos os Municípios 
dos Estados beneficiados. Com isso, os 92 Municípios 
do Rio receberiam 55%, contra 32% em 2003; outros 
30% caberiam aos Municípios produtores e limítrofes; 
e 15%, àqueles afetados pelas operações de embar-
que e desembarque de petróleo e gás. 

Segundo o Senador Cabral, o Estado do Rio deixa 
de arrecadar cerca de 1 bilhão de reais por ano por não 
poder cobrar ICMS pela produção de petróleo, porque 
o imposto é pago no destino do produto. Graças a esse 
projeto, tudo pode mudar, e para melhor.

O projeto agora vai para a Comissão de Infra-
Estrutura. Se aprovado, segue direto para a Câmara 
dos Deputados.

Portanto, Sr. Presidente, espero que quando o 
projeto em questão chegar a esta Casa, possamos 
dar celeridade ao processo, para que o resultado do 
repasse dos royalties aos Municípios possa beneficiar 
o mais rápido possível milhões de brasileiros.

Aproveito a oportunidade para falar de assunto 
bastante preocupante para todo o povo do Municí-
pio de Búzios e também para os turistas que têm em 
seus roteiros a Região dos Lagos, no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Sou membro da Comissão de Turismo e Despor-
to desta Casa e por várias vezes já falei da importân-
cia do turismo para o País, por entender que é, sem 
dúvida alguma, grande e poderosa ferramenta para a 

geração de emprego, renda e riqueza, tanto para os 
brasileiros quanto para a Nação, porque arrecada mais 
e, com isso, pode proporcionar melhores condições de 
vida para nossa gente. Essa é a bandeira que sempre 
levantamos e continuaremos defendendo.

Gostaria de fazer um alerta às autoridades por-
tuárias para que vissem com bastante cautela o caso 
específico do Município de Búzios. Os milhares de tu-
ristas que vão para lá de navio acabam ficando sem 
saída, isto é, são obrigados a desembarcar num cais 
particular, improvisado, sem segurança, e o único 
existente. 

Em face da sua relevância no cenário turístico 
brasileiro, Búzios já deveria ter um porto público, via 
administração Governo Federal/Companhia Docas 
do Rio de Janeiro. O fato é que as exigências para 
sua construção são grandes e, conseqüentemente, 
os custos também. Os valores gastos com normas de 
segurança e infra-estrutura são os grandes vilões. Mas 
não podemos ficar de braços cruzados. 

Portanto, Sr. Presidente, enfatizo que sem Docas e 
sem autoridade portuária naquela localidade, os turistas 
vão sumir gradativamente. Na realidade, o problema 
não está no pagamento da taxa de desembarque, pois 
o turista está preparado para gastos extras como esses. 
O problema é pagar para desembarcar num cais sem 
condições adequadas. Isso, sim, é perigoso.

Espero que o Ministério dos Transportes, por meio 
da Companhia Docas do Rio de Janeiro, possa resol-
ver esse problema o mais rápido possível. Não quere-
mos nenhuma construção do “outro mundo”, apenas 
o mínimo necessário para que o Município de Búzios 
continue atendendo bem seus visitantes e se desen-
volvendo no cenário turístico brasileiro. Cabe ressaltar 
que a administração federal, a Companhia Docas dá 
respaldo às legislações internacionais de forma a con-
fortar não só o turista como também os usuários do 
sistema aquaviário. Lembramos, ainda, que o turismo 
é a maior fonte de receita no mundo. 

Muito obrigado.
A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT – MA. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna congratular-me 
com o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Huma-
nos de Açailândia, que, no dia 9 de dezembro, rece-
beu em belíssima cerimônia no Palácio do Planalto, o 
Prêmio Nacional de Direitos Humanos de 2004.

O Centro de Defesa Da Vida de Açailândia tem 
como missão: “Defender a vida onde for mais amea-
çada e os direitos humanos onde forem menos reco-
nhecidos”, princípios que regem a linha de atuação 
daquela entidade, razão pela qual tem atuado de for-
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ma firme e corajosa no combate ao trabalho escravo 
no Maranhão.

A Comissão Pastoral da Terra estima que 25 
mil pessoas são submetidas ao trabalho escravo em 
nosso País. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
os dados sobre essa prática criminosa no Maranhão são 
alarmantes. A Organização Internacional do Trabalho 
traçou a rota do trabalho escravo no Brasil e constatou 
que 159 Municípios brasileiros exportam mão-de-obra 
sem registro para outras cidades, e o maior exporta-
dor desse tipo de mão-de-obra é o Maranhão, com 43 
cidades envolvidas.

O Delegado Regional do Trabalho no Maranhão, 
Dr. Ubirajara do Pindaré, afirma que todos esses Muni-
cípios estão localizados próximos ao Pará, onde está o 
maior número de trabalhadores libertados, e que essa 
migração acontece pela vulnerabilidade social dos ma-
ranhenses. Os indicadores sociais do Maranhão, os 
mais baixos do País, obrigam os trabalhadores sem 
perspectiva de vida a buscarem, em outros Estados, 
melhores condições de sobrevivência, o que muitas 
vezes os torna presas fáceis nas mãos de empresá-
rios inescrupulosos.

Em 28 de janeiro de 2004, os auditores fiscais 
João Batista Soares Lage, Eratóstenes de Almeida 
Gonçalves e o motorista Aílton Pereira de Oliveira fo-
ram assassinados durante fiscalização em fazendas 
de Unaí, Minas Gerais. No dia 10 de maio de 1986, 
a morte planejada de Padre Josimo Tavares, assas-
sinado em Imperatriz, Maranhão. Estas e muitas ou-
tras vidas ceifadas na luta pela terra livre convocam e 
provocam o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos 
Humanos de Açailândia a lutar pela reforma agrária e 
pela cidadania, bandeiras assentadas na fé bíblica na 
primazia da vida.

Parabenizo o Governo do Presidente Lula, na pes-
soa do Delegado Regional do Trabalho no Maranhão, 
Dr. Ubirajara do Pindaré, pelo combate vigoroso que 
tem feito ao trabalho escravo. A aprovação, nesta Casa, 
da PEC nº 438/2001 será um instrumento a mais no 
fortalecimento da luta para a erradicação desta prática 
criminosa que só envergonha a todos.

Parabéns ao Centro de Defesa da Vida e dos 
Direitos Humanos de Açailândia nas pessoas do seu 
coordenador, Sr. Antônio José Ferreira Lima Filho, e da 
Sra. Carmem Bascaran, por merecerem, através do seu 
valioso trabalho, este reconhecimento, este prêmio.

Sr. Presidente, quero ainda trazer a esta Casa 
mais informação sobre a situação do povo do meu 
Estado, o Maranhão. O Sr. Ricardo Paes e Barros, do 
IPEA, com base nos dados do IBGE de 2003, fez es-
tudo sobre a situação do Maranhão, levando em conta 

vários indicadores, o que revelou retrato triste, mas 
fiel, de como vive o maranhense.

Ao longo dos últimos 40 anos, o processo de 
desenvolvimento do Maranhão se baseou em fatores 
exógenos, não levando em consideração o grande po-
tencial que as riquezas naturais ali existentes represen-
tam como alternativa de geração de emprego e fonte 
de obtenção de renda. As políticas empregadas nesse 
período têm contribuído para o processo de expansão 
de um capitalismo deformado no Maranhão, onde uma 
ínfima parcela da população e parte da classe política 
são beneficiários dos projetos e programas voltados 
para o Estado, como o programa Grande Carajás e a 
implantação de grandes empresas.

A combinação entre modernização capitalista 
e domínio familiar tem somente construído relações 
sociais autoritárias, aprofundado as desigualdades, 
intensificado os conflitos na cidade e no campo e a 
concentração de renda e poder. Sem alternativa em 
sua própria terra, milhares de maranhenses saem em 
busca de melhores dias, e muitos acabam se tornan-
do presas fáceis nas mãos de empresários inescru-
pulosos que se utilizam da mão-de-obra escrava para 
se beneficiar.

Passo agora, Sr. Presidente, a relatar alguns da-
dos do trabalho do Sr. Ricardo que corroboram com 
esta minha fala inicial:

– taxa de analfabetismo (%): Brasil, 11,6; 
Maranhão, 23,8;

– pessoas com acesso a computador 
(%): Brasil, 15,2; Maranhão, 3,6;

– pessoas com acesso a Internet (%): 
Brasil, 11,2; Maranhão, 2,8;

– crianças entre 10 e 14 anos com mais 
de 2 anos de atraso escolar (%): Brasil, 27,3; 
Maranhão, 50,4;

– renda per capita (reais/mês): Brasil, 
422; Maranhão, 200.

– porcentagem de pobres (%): Brasil, 
34,1; Maranhão, 63,4;

– porcentagem de extremamente pobres 
(%): Brasil, 14,5; Maranhão, 33,6;

– domicílios com acesso adequado a 
água (%): Brasil, 89,0; Maranhão, 55,7;

– domicílios com esgoto sanitário ade-
quado (%): Brasil, 68,1; Maranhão 42,6;

– domicílios na área rural com eletricida-
de (%): Brasil, 82,0; Maranhão, 52,3;

Sr. Presidente, a conclusão do levantamento 
feito aponta o Maranhão com 11 anos de atraso em 
relação ao Brasil, confirmando, mais uma vez, aquilo 
que todos já sabemos: o Maranhão é o Estado com 
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a população mais pobre do Brasil. Este é o resultado 
do domínio das políticas que imperam no meu Estado 
há 4 décadas.

Para mudar econômica e socialmente o Mara-
nhão, há que haver mudanças nas relações e nas prá-
ticas políticas. Ainda nas últimas eleições, em vários 
Municípios, inclusive onde moro, Imperatriz, prevale-
ceu o abuso do poder econômico, o uso da ameaça, 
o uso da pobreza do povo para conquistar o poder, o 
que só contribui para a continuidade dessa realidade 
perversa.

Mudar este quadro é o desafio que temos, e o 
compromisso do Governo Lula e do meu mandato é 
um Maranhão livre e justo. 

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pronun-
ciamento nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigada.
O SR. REINALDO BETÃO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações anteriores, votei conforme orientação do 
partido.

A SRA. PROFESSORA RAQUEL TEIXEIRA 
(PSDB – GO. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, nas votações anteriores, votei con-
forme orientação do meu partido, o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Feito o 
registro, nobres Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Nader) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Takayama. S.Exa. dispõe 
de até 5 minutos na tribuna.

O SR. TAKAYAMA (PMDB – PR. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, informo aos nobres pares da 
Casa que se encerraram hoje os trabalhos da Comis-
são Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apu-
rar as irregularidades cometidas pelas empresas de 
seguro, revendedoras de automóveis, recuperadoras 
de veículos e oficinas de desmanche de automóveis, 
em relação aos veículos salvados.

Essa Comissão, da qual fui designado Relator, 
e o Senado Romeu Tuma, Presidente, foi instalada a 
partir do Requerimento nº 12, de 2003, após denún-
cia do programa Fantástico da Rede Globo, há um 
ano e meio.

A sociedade, que não agüenta mais esse gran-
de número de irregularidades, de infrações penais, 
cometidas a partir dos desmanches de carros, verá, 
ao longo dos próximos anos, o resultado prático dessa 
CPMI, conduzida com absoluto sucesso. Se o resul-
tado dos trabalhos não ficou a contento, praticamen-

te 80% do que investigamos em nossas diligências e 
audiências públicas tiveram resultado positivo. A par-
tir de agora, as irregularidades, com certeza, tomarão 
outro contorno.

Os veículos considerados salvados ou com perda 
total deveriam ter seus números baixados. Infelizmente, 
esses números são reaproveitados, com notas fiscais 
frias, legitimando a ação do crime organizado. 

O País estava caminhando para uma situação 
irreversível, para um abismo. Graças a Deus, conse-
guimos aprovar o parecer da CPMI, praticamente no 
último dia do ano legislativo. Com isso, vamos poder 
coibir algumas ações criminosas. 

Com certeza, as ações que sugerimos em nosso 
parecer vão diminuir drasticamente a ação do crime. 
Como resultado dos trabalhos, sugerimos a mudança 
dos chassis: ao invés de serem gravados em baixo 
relevo, serem em alto relevo. Também sugerimos que 
as lojas de peças usadas tenham fiscalizações mais 
intensas e autorização das autoridades, no caso, os 
DETRANs regionais. Fizemos um simpósio com di-
retores de DETRANs para unificar procedimentos. 
A mudança na numeração do chassi parece algo in-
significante, mas praticamente diminuirá em 80% as 
irregularidades.

Também sugerimos às montadoras que 30 a 40 
peças do veículo tenham o mesmo número do chassi. 
Com isso, o carro vai ter o seu DNA. Quando era dada 
a perda total do carro, ele era baixado e seu número 
desaparecia. Nossa sugestão é que o número não de-
sapareça. Quando nascemos, recebemos a certidão de 
nascimento, e a certidão de óbito, quando morremos. 
Os veículos tem certidão de nascimento, mas quando 
lhe é dada a baixa, eles desaparecem. Esse número 
é exatamente o que o crime organizado utiliza para re-
aquecer o veículo roubado. Com isso, conseguiremos 
diminuir drasticamente a ação do crime.

Outra sugestão é a constituição do pátio oficia-
lizado, onde os DETRANs poderão marcar as peças 
que serão vendidas. 

Compete a nós, Parlamentares, toda essa nor-
matização. Temos que buscar fechar as brechas da 
legislação, e conseguimos avanços com a CPMI.

Como foi mostrado na reportagem do Fantástico, é 
impossível convivermos com essa situação. Atualmente, 
temos dificuldade em ver nas estatísticas o índice de 
homicídios de pessoas inocentes que morrem para que 
seu carro sirva para reaquecer outros veículos.

Se não conseguirmos resolver todos os proble-
mas, tenho certeza de que pelo menos o Parlamento 
fez a sua parte. 

Agradeço ao Senador Romeu Tuma e aos com-
ponentes da CPMI, que confiaram em meu trabalho, à 
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equipe técnica e à Polícia Federal, que nos ajudaram 
sobremaneira.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Takayama, O 
Sr. Carlos Nader, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-
Presidente.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei a orientação de meu 
partido.

O SR. HELENILDO RIBEIRO (PSDB – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei conforme orientação de meu 
partido.

O SR. PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na votação anterior, votei conforme orientação de 
meu partido.

O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na sessão 
anterior, votei conforme orientação de meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Jorge Gomes.

O SR. JORGE GOMES (PSB – PE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oli-
veira, Sras. e Srs. Deputados, ocupo a tribuna, nesta 
tarde, para falar sobre 2 votações que aconteceram 
ontem, na Comissão de Seguridade Social e Família, 
de que faço parte.

A primeira matéria votada, de autoria de V.Exa., 
Deputado Inocêncio Oliveira, foi o Projeto de Lei nº 
3.466, de 2004, que, de uma vez por todas, vai acabar 
com a briga que vem acontecendo entre as segurado-
ras e as prestadoras de serviço na área de saúde. Sua 
aprovação é motivo de alegria e orgulho para todos 
nós. A CBHPM foi aprovada por meio do substitutivo 
do Relator, Deputado Rafael Guerra. Entendemos que 
assim que chegar a este plenário vai ser aprovada.

Naturalmente, V.Exa. exprimiu o sentimento das 
entidades médicas do nosso Estado, Pernambuco, que 
já havia aprovado projeto de lei nessa direção. Efetiva-
mente, o Deputado Rafael Guerra, em seu substitutivo, 
não muda na essência o projeto e atende à articulação 
acontecida, em âmbito nacional, de que também parti-
ciparam as entidades médicas do País. Portanto, folgo 
em registrar a aprovação desse projeto de lei.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu se-
gundo registro, que muito me preocupa, diz respeito 
à aprovação do Projeto de Lei nº 3.268, de 2004, de 
autoria do nobre Deputado Dr. Francisco Gonçalves.

Muitos Deputados e Deputadas participaram, ao 
longo de suas vidas, da luta pela implementação do 
Sistema Único de Saúde e pela reforma sanitária, na 
segunda metade da década de 70. Daí para cá está 
havendo um embate incessante para que esse sistema, 
importante para a maioria do povo brasileiro, se firme 
cada vez mais. Apresentamos, com todo o respeito ao 
Deputado autor do projeto, essa preocupação.

De pronto, alguns Parlamentares já recorreram da 
decisão da Comissão de Seguridade Social e Família, 
para que este Plenário modifique ou rejeite o projeto, 
que talvez nem chegue à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, em função do nosso recurso. 
De qualquer maneira, a Comissão fará com que ele 
morra, haja vista sua flagrante inconstitucionalidade.

Como todos sabem, reza o art. 196 da Consti-
tuição Federal que saúde é direito de todos e dever 
do Estado, e será dada aos cidadãos por meio de po-
líticas econômicas e sociais que visem a diminuir as 
doenças e seus agravos.

Queremos concentrar força nessa disposição, 
no acesso universal igualitário e em ações e serviços 
para promoção, proteção e recuperação na área de 
saúde.

O projeto desrespeita flagrantemente essa nor-
ma constitucional, na medida em que seu parágrafo 
único cita diferença de acomodações nos hospitais 
públicos ou privados que atendam ao Sistema Único 
de Saúde, com a complementação dos honorários 
profissionais e pagamento de despesas decorrentes 
dessa diferença.

Isso é uma flagrante inconstitucionalidade, pois 
desrespeita o art. 196 da Constituição Federal. No mé-
rito, faz com que o SUS, que todos queremos seja um 
sistema público e garanta acesso à grande maioria da 
população brasileira, vá no sentido inverso.

Essa diferenciação permite fazer efetivamente 
com que seja instalada no País a dupla porta, levan-
do-nos a um retrocesso, voltando ao tempo em que 
nós, médicos mais antigos, atendíamos nos hospitais 
e fazíamos a diferenciação entre o indigente, o que 
tinha carteira de trabalho etc.

Sr. Presidente, deixo esses 2 registros. Um, al-
vissareiro, referente ao projeto de sua autoria e que foi 
aprovado. V.Exa. representou os interesses dos médicos 
pernambucanos, e o substitutivo do Deputado Rafael 
Guerra vai no sentido amplo da representação nacional. 
O outro, triste, que fizemos há pouco, esperando que 
a Comissão de Constituição e Justiça barre o projeto 
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ou então que ele morra no plenário, onde temos poder 
de decisão maior.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDMAR MOREIRA (Bloco/PL – MG. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas e Srs. Deputados, a reforma agrária figura 
ainda entre os importantes temas da atualidade. Polê-
mica, é questão sempre em evidência, razão pela qual 
continua sendo objeto dos mais contundentes debates 
neste Parlamento.

Está claro para nós que o Presidente Lula acer-
tou em cheio, quando elegeu prioridade de seu Go-
verno combate à fome e investimentos na área social, 
em especial nas ações que dão forma e conteúdo aos 
projetos de reforma agrária, materializados nas aqui-
sições de novas glebas para o assentamento dos tra-
balhadores rurais.

S.Exa. acertou ainda mais, a nosso ver, ao dire-
cionar a política de desenvolvimento agrário para os 
agricultores já assentados, implementando medidas 
de fomento à atividade agrícola por meio de crédito 
subsidiado e de assistência técnica. No campo das 
atividades rurais, o acesso às técnicas de plantio e 
cultura, ao crédito e à comercialização dos produtos 
agrícolas constituem as bases da agricultura familiar. E 
o Presidente implementou essas ações sem, contudo, 
descuidar, como dito, das ações que visam à aquisição 
de mais terras para a reforma agrária.

Sob nova orientação, com foco no trabalhador 
rural que ainda não dispõe dos recursos técnicos, 
materiais e financeiros necessários para desenvolver 
com eficiência a atividade agropastoril, o Governo Lula 
instituiu o Programa de Consolidação e Emancipação 
de Assentamentos da Reforma Agrária.

De fato, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, a nova política de desenvolvimento agrário refle-
te o anseio dos agricultores assentados pela reforma 
agrária, que aspiram, antes de tudo, à conquista de 
um futuro promissor para si e para suas famílias, rom-
pendo, assim, um ciclo perverso de tentativas frusta-
das, que, não raro, geraram fracassos, desistências 
e abandonos.

O Governo tem demonstrado conhecimento de 
causa, pois, como sabemos, um programa de refor-
ma agrária não se faz sem que ao agricultor assen-
tado seja oferecida infra-estrutura mínima suficiente 
para garantir acesso à energia elétrica, aos moder-
nos e indispensáveis recursos da telecomunicação, 
a transporte, a moradia digna, a saneamento básico, 
complementados com ensino escolar e assistência 
médica e hospitalar.

Estamos certos de que esse é o caminho que se 
deve trilhar para reduzir as desigualdades e alcançar 
a justiça social no campo brasileiro.

Entretanto, devemos estar atentos para o fato 
de que, a despeito do empenho do Governo, a crise 
agrária ainda persiste, pois grande contingente de agri-
cultores sem terra permanece sob barracas de lona, à 
beira das rodovias e nas vizinhanças dos latifúndios. 
Ainda há muito a se fazer! 

A reforma agrária será sempre o principal instru-
mento de política social capaz de produzir resultados 
positivos na luta que se trava contra as desigualdades 
sociais. Não há dúvidas quanto a isto! A superação 
desses desafios somente se concretizará quando os 
elevados índices de pobreza forem definitivamente 
rompidos.

Sr. Presidente, manifesto, enfim, minha solida-
riedade aos camponeses brasileiros, em especial, às 
famílias de trabalhadores rurais do meu Estado, Minas 
Gerais, que ainda não foram contemplados com os 
projetos de reforma agrária. Estou certo de que ela é 
a solução para todos os que ainda não tiveram acesso 
à terra, pois deve ser um processo permanente, que 
se sobreponha às cores partidárias e às orientações 
políticas dos Governos que venham a se instalar no 
futuro.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O SR. DR. BENEDITO DIAS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PP – AP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei conforme orientação do Partido 
Progressista.

O SR. CARLOS SOUZA (PP – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Permita-me, Sr. Presiden-
te, registrar meu voto na sessão anterior: votei com 
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Alberto Fraga.

O SR. ALBERTO FRAGA (PTB – DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, novamente chamo a atenção do Governo 
Federal no sentido de que não continue tomando ati-
tudes que, na verdade, vão de encontro aos anseios 
da sociedade.

Existe um instrumento, o indulto, previsto na le-
gislação penal brasileira. Porém, todos sabemos que 
toda vez que é concedido no final de ano, a criminali-
dade aumenta, os homicídios explodem, os assaltos 
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à mão armada triplicam. Mais uma vez, na contramão 
da história, o Presidente Lula concede indulto.

Para que V.Exas. tenham idéia, somente a cida-
de de São Paulo vai ganhar em suas ruas, em virtude 
dessa benesse, em torno de 3 mil assaltantes. Mas 
isso deve ser uma providência, pois o Brasil está mui-
to seguro e não precisa adotar medidas rigorosas de 
combate ao crime.

O Presidente da República concede, mais uma 
vez, indulto, de maneira intempestiva, açodada, dei-
xando se levar por pessoas voltadas para a defesa de 
bandidos. Não falo em direitos humanos, pois também 
defendo os direitos humanos dos humanos direitos.

Essa decisão de colocar nas ruas de todo o Bra-
sil bandidos, homicidas, assaltantes, por terem-se 
comportado bem na cadeia ou por terem colocado a 
Bíblia embaixo do braço, não é das melhores. Sugiro 
aos assessores de S.Exa. que elaborem estatística a 
partir do dia em que forem indultadas essas crianças, 
como querem chamar, essas pessoas de bem, para 
verificarem que a criminalidade vai aumentar substan-
cialmente. Essa situação é realmente preocupante.

Como se não bastasse o malfadado Estatuto do 
Desarmamento, cujas estatísticas apontam o aumento 
da criminalidade, mesmo com informações contrárias 
fornecidas pelo jornal O Globo e pela Rede Globo de 
Televisão, vi, daqui de Brasília, com muita tristeza, o 
fracasso dessa operação. Disseram que 10 mil armas 
seriam inutilizadas. Fui ao local e observei que em 
torno de 8 mil armas entre espingardas velhas, espin-
gardas chocadeiras e chumbeiras foram entregues 
pela população. 

Srs. Deputados, não conheço um relato sequer 
de alguém que tenha praticado um assalto à mão ar-
mada ou assassinado alguém na rua usando uma es-
pingarda. Prestem atenção, Srs. Deputados: toda vez 
que se referem à campanha do desarmamento, mos-
tram espingardas, armas longas, nunca utilizadas em 
práticas delituosas nas ruas. 

Por isso, Sr. Presidente, mais uma vez vou me 
posicionar contrariamente a essa equivocada políti-
ca de combate à criminalidade do Governo Lula. Se 
S.Exa. quisesse verdadeiramente apresentar medidas 
para diminuir esses delitos, teria dado seqüência ao 
projeto de unificação das polícias, garantido um piso 
salarial mínimo para os policiais, dado condições de 
trabalho a esses profissionais, regulamentado o § 7º 
do art. 144 da Constituição Federal, criado um minis-
tério da segurança pública, enfim, teria definido uma 
doutrina. 

Lamentavelmente, Sr. Presidente, criaram, sim, a 
Força Nacional de Segurança Pública e a mandaram 
para o Estado do Espírito Santo. Pasmem, Sras. e Srs. 

Deputados! A ocorrência mais importante de que par-
ticipou a Força Nacional de Segurança Pública, criada 
pelo Ministro Márcio Thomaz Bastos, foi dar uma ba-
tida numa rinha de galo – parece que virou moda – e 
dar proteção a freqüentadores de um baile funk. Não 
houve mais nenhuma outra ocorrência merecedora 
de destaque. Por isso, voltou calada. Na verdade, foi 
utilizada de maneira totalmente equivocada. 

Apesar de alguns integrantes do Governo Lula 
conhecerem o assunto, os que conseguem chegar 
ao Presidente o orientam sempre de maneira equivo-
cada. Aí está o resultado: nosso País mergulhado na 
insegurança pública. Pior ainda, final de ano, mais di-
nheiro circulando devido ao décimo terceiro salário, e 
o Presidente Lula, em vez de manter os bandidos na 
cadeia, lamentavelmente lhes concede indulto, em ato 
publicado no dia 2 de dezembro. 

Fica o registro, Sr. Presidente.
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Alberto Fraga, 
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Zé Geraldo, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Concedo a 
palavra ao nobre Deputado Dr. Hélio, para uma Comu-
nicação de Liderança, pelo PDT.

O SR. DR. HÉLIO (PDT – SP. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, quero deixar registrado nos Anais desta 
Casa, no último dia de deliberação legislativa formal, 
que interromperei minha atividade parlamentar no último 
dia deste mês de dezembro para assumir a Prefeitura 
de Campinas, em São Paulo. (Palmas.) 

Agradeço aos amigos Parlamentares que durante 
todos esses anos – nas 51ª e 52ª Legislaturas – esti-
veram conosco lutando pelo ideal de construir um país 
melhor, mais justo e com mais qualidade de vida para 
todos os brasileiros. 

Agora, terei novas incumbências e obrigações. 
Retornarei a Campinas, minha cidade, berço de Carlos 
Gomes e que hoje contempla sua população de mais 
de 1,2 milhão de habitantes com uma das maiores 
universidades brasileiras, a UNICAMP, além de um 
grande parque tecnológico de importância nacional e 
internacional, visando a resolver problemas, principal-
mente no campo social. 

Darei prioridade às causas dos expropriados, dos 
mais necessitados, pobres e oprimidos. Lutarei contra 
as discriminações de gênero, de raça e as sociais, tão 
presentes em todas as grandes metrópoles, incluída 
aí a nossa Grande Campinas.
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Ao me despedir dos meus colegas, quero dizer, 
e reconhecer também, que nesta Casa travei, junta-
mente com V.Exas., grandes batalhas. Na Câmara 
dos Deputados se aprende muito. Diria até que esta 
Casa é uma instituição de pós-graduação de nacio-
nalidade, de brasilidade, de luta em favor das causas 
do nosso povo.

Sr. Presidente, sentirei saudades de todos os 
meus colegas, mas estarei em Campinas com a nos-
sa Prefeitura de portas abertas, dispondo de toda sua 
infra-estrutura para servir ao País. Quero dizer tam-
bém que estarei de braços abertos para recebê-los. 
Graças a Deus, muito me orgulho de ter aqui servido 
por 2 mandatos.

Sr. Presidente, era o que desejava deixar regis-
trado, na condição de Deputado Federal e Líder de 
bancada do PDT nesta Casa de leis.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Esta Pre-

sidência parabeniza V.Exa., Deputado atuante nesta 
Casa e que merece o reconhecimento de todos os 
seus pares. Com certeza, se todas as pessoas agissem 
como V.Exa. teriam sucesso em suas tarefas.

O SR. GERALDO RESENDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. GERALDO RESENDE (PPS – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, meu voto foi de acordo com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Nazareno Fonteles.

O SR. NAZARENO FONTELES (PT – PI. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna para tecer comentários 
acerca da recém-promulgada emenda constitucional 
que trata da reforma do Judiciário.

Acreditamos que a reforma significou avanço para 
a Justiça brasileira. Entre as mudanças mais importan-
tes está a criação da súmula vinculante como instru-
mento que confere maior celeridade e agilidade aos 
serviços processuais prestados pelo Judiciário. Essa 
medida desafoga o Supremo das inúmeras demandas 
sobre a mesma matéria, porque agora decisões reitera-
das sobre o mesmo tema passam a vincular os demais 
órgãos da Justiça e da Administra Pública. 

Outra medida importante foi a federalização dos 
crimes contra os direitos humanos, como tortura e 
homicídio praticados por grupos de extermínio, antes 
julgados em Tribunais do Júri, na esfera estadual.

No entanto, a reforma se mostrou limitada e in-
satisfatória quanto à criação do Conselho Nacional de 
Justiça, porque consideramos que a participação da 

sociedade civil deveria ser mais ampla. Essa partici-
pação ficou muito limitada, praticamente dentro dos 
marcos dos operadores de Direito, os que têm forma-
ção jurídica. Temos apenas 2 membros indicados por 
este Congresso. Mas considero um avanço. Espero 
que, em breve, esta Casa amplie a participação po-
pular neste Conselho. 

O que é de se estranhar é a ação direta de incons-
titucionalidade movida pela Associação dos Magistra-
dos Brasileiros contestando a criação deste Conselho. 
Na minha opinião, o Conselho já é extremamente res-
trito, com pouca visão da sociedade em geral, e ainda 
é questionado? 

De fato, lamento o equívoco. A meu ver, trata-se 
de espírito corporativista da Associação que descon-
sidera a importância da sociedade civil organizada, 
que, em última análise, sustenta o Estado e, portanto, 
o próprio Poder Judiciário, que deve servir à sociedade 
civil para tornar mais eficiente a sua atuação.

Por outro lado, considero o Supremo Tribunal 
Federal incompetente para julgar tal ação. Nós, Con-
gressistas, que temos soberania para elaborar novas 
leis, reformar a Constituição, representar o povo, es-
tabelecemos com a criação do Conselho Nacional de 
Justiça o controle externo do Poder Judiciário. Agora, 
parte do Judiciário quer julgar isso. Não pode. O STF 
é parte interessada, portanto, é incompetente. Não 
cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento des-
ta ação.

Esta Casa seria desmoralizada em caso de deci-
são favorável à Associação, pois haveria a interferên-
cia de um Poder sobre a decisão de um outro Poder. 
A Câmara dos Deputados tem competência para tal, 
principalmente quando se trata de emenda constitu-
cional. Outra coisa seria se se tratasse de lei ordinária, 
ou complementar, que entrasse em contradição com 
a Constituição Federal. Nesse caso, sim, poderíamos 
perfeitamente admitir a intervenção do STF, pois não 
haveria interesse corporativo da instituição do Poder 
Judiciário.

Fiz questão de mencionar esse assunto em meu 
pronunciamento, pois o Congresso Nacional precisa 
ser fortalecido na sua atividade legislativa, pois muitas 
vezes sofre agressões do Poder Executivo.

Tenho certeza de que o Supremo Tribunal Federal 
– até porque seu próprio Presidente já tem externado 
estar de acordo com relação ao Conselho Nacional de 
Justiça – não levará o assunto avante, pois configuraria 
conflito entre os Poderes.

Mais uma vez nós, do Congresso Nacional, con-
seguimos esse pequeno avanço com relação ao contro-
le externo do Poder Judiciário e do Ministério Público. 
No futuro, esperamos dar um passo maior para que 
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a sociedade civil organizada tenha participação mais 
abrangente nesses assuntos. 

Para a participação popular avançar também no 
Legislativo, devemos avançar nas questões do plebis-
cito, do referendo e da iniciativa popular. Nessa linha, 
está sendo proposta alteração na legislação pela so-
ciedade civil organizada.

Então, ao questionarmos esse ponto referente à 
reforma do Poder Judiciário, exigimos reformas políti-
cas com a participação cada vez maior da sociedade 
civil organizada, porque a ela cabe, em última análi-
se, o exercício da soberania que aqui representamos 
parcialmente.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-

NA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, na votação anterior, votei de acordo com 
a orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Está regis-
trado, nobre Deputado. 

A SRA. ROSE DE FREITAS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. ROSE DE FREITAS (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, os trabalhos da Comissão do 
Orçamento foram suspensos em razão do impasse 
gerado hoje nesta Casa. Como integrantes da base 
do Governo, estamos preocupados em cumprir uma 
agenda profícua para o País. No entanto, a questão 
dos Prefeitos tornou-se premente na discussão que 
se trava nesta Casa.

Os Líderes estão reunidos na tentativa de encon-
trar uma saída. Entendemos que descumprir acordo 
que envolve a vida dos Municípios é muito grave poli-
ticamente. Esta Casa deve, por intermédio de V.Exa. e 
de todos nós, procurar uma saída para esse impasse 
que aflige os Prefeitos e que vai desqualificar econo-
micamente o futuro nos Municípios brasileiros.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Nobre Depu-

tada, nossas Lideranças vão encontrar um caminho 
para que possamos avançar nessa questão, princi-
palmente porque estamos às vésperas das festas 
natalinas.

O SR. EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. EDMAR MOREIRA (Bloco/PL – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de ser informado sobre se teremos Ordem do Dia 
e se a pauta obterá consenso. Estamos na expectati-
va do resultado da reunião dos Líderes, e até agora o 
Plenário não está sendo informado de nada.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Nobre Depu-
tado, na medida em que houver acordo, e havendo 
quorum qualificado, vamos votar. 

O SR. WALDEMIR MOKA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – V.Exa. vai 
falar na qualidade de quê?

O SR. WALDEMIR MOKA – Vou falar em meu 
nome, se possível.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Para V.Exa. 
falar em seu nome, primeiro tem que se inscrever. 
V.Exa. precisa se inscrever, ou então pedir a palavra 
pela ordem para que a Mesa considere como lido seu 
pronunciamento.

O SR. WALDEMIR MOKA – Gostaria que V.Exa. 
me inscrevesse, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Pois não. 
Nobre Deputado, Inscrevo V.Exa. neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Concedo a 
palavra à nobre Deputada Luciana Genro.

A SRA. LUCIANA GENRO (Sem Partido-RS. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, senhoras e senhores que acompanham 
esta sessão pela TV Câmara, hoje o Presidente Lula 
anunciou o reajuste do salário mínimo para 300 reais, 
a valer a partir de maio do ano que vem. 

Eu, que sou autora, juntamente com os Deputados 
Babá e João Fontes, de projeto que tem como objetivo 
cobrar do Governo Lula o cumprimento do compromisso 
de campanha de dobrar o poder de compra do salário 
mínimo em 4 anos, sinto-me no dever de assomar à 
tribuna para registrar, mais uma vez, meu veemente 
protesto! E assim procedo porque o Governo Lula se 
nega a cumprir um dos compromissos mais importan-
tes que assumiu em campanha eleitoral: a recuperação 
do poder de compra do salário mínimo. 

Milhões de trabalhadores e de aposentados vi-
vem do salário mínimo e não terão a sua esperança 
correspondida pelo Governo. O valor de 300 reais está 
muito aquém do compromisso de S.Exa., qual seja, do-
brar o poder de compra do salário mínimo em 4 anos. 
Para que isso se tornasse realidade, seria necessário 
que o Governo elevasse esse valor para 350 reais em 
janeiro deste ano. Se o reajuste for concedido, nova-
mente, em maio, seria necessário, então, acrescer a 
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esse valor a inflação do período; ou seja, ao final do 
mandato deste Governo o salário mínimo deveria che-
gar a 500 reais, para que se pudesse dizer que, pelo 
menos nesse item, o Governo Lula havia cumprido o 
compromisso que fizera com os trabalhadores quando 
de sua campanha eleitoral. 

Mas os compromissos que estão sendo assu-
midos com os banqueiros, como a aprovação da Lei 
de Falências ontem nesta Casa, que vai dar aos ban-
queiros ainda mais garantias no momento de falência, 
de recuperação judicial das empresas, estão sendo 
cumpridos. A Reforma da Previdência, outro compro-
misso com o Fundo Monetário Internacional, este, sim, 
está sendo cumprido. Os únicos que não estão sendo 
cumpridos são aqueles relacionados aos trabalhado-
res, e o exemplo do reajuste do salário mínimo é um 
dos mais evidentes.

Ontem, nós, do P-SOL, comemoramos um ano 
da nossa expulsão do Partido dos Trabalhadores. Digo 
comemoramos porque nos sentimos muito orgulhosos 
por termos sido expulsos desse partido que traiu os 
interesses do povo brasileiro e se rendeu aos banquei-
ros internacionais, salvo honrosas exceções de alguns 
companheiros que seguem lutando com a idéia, no 
meu entendimento vã, de que podem mudar os rumos 
do PT, que está completamente ajoelhado perante o 
capital financeiro e os mercados estrangeiros. 

Comemoramos a nossa expulsão, anunciando 
que conseguimos atingir as 438 mil assinaturas ne-
cessárias para requisitar o registro eleitoral do nosso 
partido, o P-SOL. Fazemos este anúncio com muita 
alegria e orgulho, agradecendo a todos que vêm co-
laborando com a nossa luta, que participaram dessa 
campanha, aos milhares que assinaram e nos ajuda-
ram a coletar assinaturas, desde o Rio Grande do Sul 
até o norte do País.

Na ocasião, dissemos ainda que não vamos nos 
furtar a apresentar uma alternativa para 2006. Os com-
promissos assumidos, no que concerne ao salário mí-
nimo, não estão sendo cumpridos e vamos exigir esse 
cumprimento, pelo menos o de dobrar o seu poder de 
compra. O valor do salário mínimo deveria estar aci-
ma de 350 reais. Se a economia está crescendo, este 
crescimento deveria ser distribuído aos trabalhadores, 
que são os responsáveis pelo crescimento econômico 
deste País, mas que, infelizmente, são os únicos que 
não se beneficiam dele. 

Defenderemos um salário mínimo de 400 reais, 
que é o mínimo aceitável para que se comece a recu-
peração do poder de compra.

Além da nossa alegria com a obtenção das as-
sinaturas e da decisão de defendermos um reajuste 
maior para o salário mínimo, não nos calando diante 

dos miseráveis 300 reais oferecidos pelo Governo aos 
trabalhadores, com a conivência, aliás, de grande parte 
das direções sindicais, como a CUT, que se cala pe-
rante a falta de compromisso do Governo para com os 
trabalhadores, também anunciamos, ontem, que vamos 
apresentar uma alternativa para 2006. 

Não vamos permitir essa falsa polarização entre 
o PSDB e o PT. Na verdade, eles têm os mesmos in-
teresses e disputam para ver quem melhor representa 
a classe dominante em nosso País. Vamos apresentar 
a candidatura da Senadora Heloísa Helena em 2006, 
que já tem, segundo pesquisa do IBOPE, 3% de inten-
ções de voto. Esse é o mesmo percentual que tinha o 
Presidente da Venezuela Hugo Chávez quando iniciava 
a disputa eleitoral. 

Não vamos apresentar essa candidatura como 
uma panacéia para todos os males ou como um jogo 
eleitoral sujo, em que se entra para ganhar a qualquer 
custo, como fez o PT, por isso, degenerou-se. Vamos 
entrar na disputa eleitoral para reafirmar a certeza de 
que existe, sim, outro caminho para o País. Não é pos-
sível continuarmos sangrando os cofres em bilhões e 
bilhões de reais para pagar as dívidas externa e inter-
na, enquanto os trabalhadores ganham uma miséria, 
enquanto a Educação e a Saúde vão à bancarrota, 
enquanto há crianças morrendo de fome. 

Vamos apresentar essa alternativa porque acredi-
tamos que as bandeiras de luta da classe trabalhadora 
não morreram com o PT e que a esquerda socialista 
continua cada vez mais forte. A maior prova disso é 
que o P-SOL nasce com muita força e firmeza para 
defender os interesses dos trabalhadores e do povo.

Durante o discurso da Sra. Luciana Gen-
ro, o Sr. Zé Geraldo, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Pedro Fernandes. 

O SR. PEDRO FERNANDES (PTB – MA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, 43 mil brasileiros aguardam uma decisão 
política do Governo Federal. Refiro-me ao garimpeiros 
de Serra Pelada, dentre os quais podemos contabilizar 
37 mil conterrâneos meus, maranhenses. Impedidos de 
trabalhar, sem recursos para produzir, com o dinheiro 
de seu produto retido no Banco Central, vivem esses 
cidadãos numa espécie de limbo, para o que muito 
contribui o delongado mas nunca aprovado Estatuto 
do Garimpeiro, que se arrasta há mais de uma década 
no Congresso, à espera de nossa apreciação. 
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Quando o Governo Collor interditou o garimpo de 
Serra Pelada, gerou um drama social de gravíssimas 
conseqüências. As soluções desde então propostas não 
foram capazes de contemplar as demandas imediatas 
e justas desses milhares de trabalhadores. Seria o caso 
de perguntarmos ao Governo, ao Ministério das Minas 
e Energia, ao Departamento Nacional de Produção Mi-
neral e ao Ministério da Justiça: por que não devolver 
a esses homens o direito de explorar a jazida? 

No imbróglio de exigências cobradas dos ga-
rimpeiros, brotou a necessidade de que eles se or-
ganizassem. Ocorre que, na disputa entre sindicato e 
cooperativa, os maiores prejudicados foram os seus 
integrantes mais humildes. Tive informações segundo 
as quais o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da 
Cooperativa foi cancelado em 1990, e em razão disso, 
o dinheiro dos garimpeiros, decorrente da venda de 
ouro e de paládio, não pode ser retirado. Fiz um expe-
diente ao doutor Jorge Rachid, Secretário da Receita 
Federal, solicitando que informasse sobre os procedi-
mentos de cancelamento e reativação, bem como as 
dívidas contraídas pelas cooperativas de mineração 
(COOMIGASP) e dos garimpeiros (COMGASP). Até 
o momento, não obtive resposta. 

Pergunto eu, Sr. Presidente, como vai viver a fa-
mília do Raimundo, como Ribamar, como Joaquim vai 
explicar à sua mulher e a seus filhos que ele não tem 
como prover o sustento dos seus porque o dinheiro 
está preso no Banco Central, à espera de que algum 
burocrata genial se dê ao trabalho de identificar um 
por um dos trabalhadores, enquanto a fome, enquanto 
a necessidade não espera? Será justo isso? A Justi-
ça já mandou o Governo entregar o dinheiro, mas até 
agora – nada!

Trata-se, portanto, Sras. e Srs. Deputados, de 
uma questão de humanidade. Ao Governo Lula, do 
qual sou integrante da base política aqui no Congres-
so Nacional, urge encontrar uma saída que contemple 
esses trabalhadores e suas famílias. 

Este o apelo que faço neste momento. Muito 
obrigado. 

O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos 
aqueles que me ouvem neste momento, acredito que 
vamos ter espaço para oposições ao Governo Lula. 

Todos puderam assistir à oposição que o PSDB 
vem fazendo e as manifestações do ex-Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso no encontro de Prefeitos. As 
manifestações que o próprio P-SOL vem fazendo sobre 
a política econômica do Governo Lula são oposições 
que serão observadas pelo povo brasileiro mas, com 
certeza, não terão credibilidade. 

Como é que um Presidente que fica 8 anos go-
vernando o País deixa 80% das rodovias brasileiras 
esburacadas, permite o aumento da violência, não faz 
a reforma agrária, vende o País a preço de banana e 
aumenta a dívida externa?! 

O Sr. Fernando Henrique Cardoso jamais teve 
coragem de fazer um pequeno passeio ao interior do 
País. Não foi à Amazônia, mas foi à Europa. Agora, 
aliás, está viajando, ganhando muito dinheiro com 
palestras. Pois bem. Pode ele criticar o Governo do 
Presidente Lula? Deve ser por desespero do aumento 
do salário mínimo para 300 reais. Ficaram durante 20 
anos falando em aumento do salário para o equivalente 
100 dólares, mas isso somente agora é concretizado 
no Governo Lula.

É certo defender o salário mínimo de 400 reais, 
pois, depois de aumentá-lo para 320 reais, logo se 
pode conseguir um pouco mais. Na verdade, deverí-
amos defender um salário de 600 reais, porque o de 
400 reais não é condizente com as necessidades do 
povo. Há 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da 
pobreza, pessoas que precisam de um Governo que 
lhes dê mais atenção – e eu me refiro ao do Presi-
dente Lula.

Não adianta o Sr. Fernando Henrique Cardoso 
ficar desesperado. A pesquisa divulgada pela revista 
ISTOÉ mostra que o Presidente Lula tem uma van-
tagem de 42% sobre qualquer candidato do PSDB a 
ser indicado para concorrer à Presidência da Repú-
blica em 2006. O PSDB está atrás. E esta pesquisa 
foi realizada quando se completam apenas de 2 anos 
de Governo Lula. 

Ora, vamos fazer uma oposição de qualidade! O 
Governo passado levou o País ao abismo, ao fundo do 
poço; a dívida externa disparou. Quando recebemos 
o Governo, não havia dinheiro no Orçamento. O meu 
Estado, o Pará, por exemplo, tem mais de 4 mil quilô-
metros de rodovias federais esburacadas e abando-
nadas. A maioria está nessa situação há mais de 20 
anos, e o Governo dispunha de menos de 5 milhões 
de reais no Orçamento para conservação de rodovias. 
O atual Governo, em 2 anos, vai aplicar mais de 30 
milhões em rodovias, como a Belém—Brasília, que 
há 30 anos não era restaurada. Até o final de 2005, 
ela estará totalmente recuperada. As obras se darão 
de Anápolis a Belém, a um custo de mais de 200 mi-
lhões de reais. 

Portanto, precisamos, sim, de muito dinheiro. O 
PSDB deveria aprovar, o mais rápido possível, o pro-
jeto das PPPs no Congresso Nacional, a fim de que 
o BNDES – banco que financiou a venda das nossas 
estatais no passado – financie agora as empresas 
privadas nacionais, ou seja, o desenvolvimento do 
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País. O BNDES tem muito dinheiro, é um dos maiores 
bancos do mundo. Se aprovarmos o projeto que está 
no Senado, teremos dinheiro para fazer as grandes 
obras que o Brasil precisa para melhorar a vida do 
povo e fazer o escoamento da nossa produção. Aliás, 
pesquisas mostram que a cada dia vem aumentando 
o crescimento econômico em todo o País.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um es-
clarecimento a um colega Parlamentar que há pouco 
fez uma séria crítica ao Presidente da República sobre 
o indulto de Natal.

Esse dispositivo está previsto no art. 84 da Cons-
tituição. Compete ao Presidente da República conceder 
indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, 
dos órgãos instituídos em lei. Trata-se de procedimento 
corriqueiro, em que se observa uma série de fatores 
– comportamento, saúde, idade do detido etc. 

O que não se pode fazer é ficar enchendo as 
cadeias de presos! 

Esse procedimento é constitucional, faz parte de 
uma ação humanitária, e nada tem a ver com a ação 
pessoal do Presidente Lula. É lamentável que alguns 
Parlamentares não conheçam a natureza desse dis-
positivo legal. 

O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje estou dando 
entrada em projeto de lei que proíbe a venda de ál-
cool etílico na forma líquida. Pelo meu projeto de lei, 
esse produto só poderá ser comercializado na forma 
de gel. 

Muito obrigado. 
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, gostaria de registrar que o Governa-
dor Zeca do PT assinou, na última terça-feira, com a 
participação do Presidente da Companhia Energética 
de São Paulo – CESP, Guilherme Augusto Cirne de 
Toledo, o termo de uso gratuito por 20 anos do Porto de 
Bataguassu. A iniciativa simboliza um projeto audacioso 
para que Mato Grosso do Sul construa uma logística 
intermodal de transporte, constituída por duas ferro-
vias, duas hidrovias e rodovias importantes, para que 
nossos produtos tornem-se mais competitivos. O porto 
de Bataguassu fica à margem direita do Rio Pardo. 

Com mais esta iniciativa, a CESP está em fase 
final da compensação, precisando de mais dois anos 
para concluir todas as obras compensatórias e indeni-
zatórias previstas no acordo firmado com o Governa-
dor de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT. 

A meta da nossa bancada de Parlamentares e 
do Governador Zeca do PT agora é a construção do 

porto de Três Lagoas e, se possível, desenhar o por-
to de Mundo Novo, no Rio Paraná. Outra articulação 
desenvolvida é para a reforma do trecho da ferrovia 
Novoeste, entre Bauru e Corumbá, e depois o trecho 
entre Campo Grande e Ponta Porã, além de um ramal 
ferroviário interligando Maracaju a Dourados e Dou-
rados a Bataguassu. Em Bataguassu, a intenção é 
constituir um terminal rodohidroferroviário. Além disso, 
nosso Governo também toma iniciativa para viabilizar 
os portos de Ladário e Porto Murtinho, no Rio Para-
guai, preparando a base intermodal para receber o 
pólo mínero-siderúrgico e de gás químico de Corum-
bá e da Bolívia. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr Antonio Carlos 
Biffi, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Zé Geraldo, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Zé Geraldo) – Concedo a 
palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, nas últimas duas semanas ocupei-me, 
aqui, das novas condições propiciadas pelo mercado 
para a expansão do setor sucroalcooleiro do Nordeste 
brasileiro e, em particular, do Estado de Pernambuco. 
E foi com muita satisfação que li a matéria que o jornal 
Valor publicou, em edição dos dias 3, 4 e 5 do corren-
te mês, com as conclusões do seminário O Brasil e a 
Energia do Século XXI: Açúcar e Etanol. 

Não é de hoje que procuro chamar a atenção do 
Governo da República para a sustentabilidade econô-
mica da produção de cana, açúcar e álcool no Nordeste 
do Brasil desde que foi extinto o Instituto do Açúcar e 
do Álcool, criado nos anos Vargas para coordenar a 
economia do setor ainda hoje punido pela defasagem 
dos custos de produção de cana-de-açúcar entre o 
Nordeste e o Sul e Sudeste do País. Como sabem os 
Srs. Deputados, no último dia 21 de outubro, o Governo 
criou um grupo de trabalho para propor novas medidas 
de apoio e incentivo ao setor, que poderão resultar na 
instituição de uma secretaria especial que venha a ter 
funções semelhantes às do antigo IAA, dentro de uma 
nova política governamental que priorize a produção 
de álcool combustível.

A abertura de novos mercados para esse produto 
pode representar, até 2010, uma demanda adicional 
de 10 bilhões de litros de álcool, isto é, quase 5 vezes 
a exportação do produto nacional, este ano estimada 
em 2,2 bilhões de litros. Mas o Brasil precisa garantir 
a sua posição de fornecedor confiável e constante. Ter 
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álcool disponível para atender à demanda mundial, 
como se destacou no seminário promovido pelo jornal 
Valor, será um dos maiores desafios do Governo e do 
setor sucroalcooleiro.

Tudo isso decorre da busca de combustíveis não 
poluentes, seguindo as recomendações do Protocolo 
de Kyoto, que entra em vigor em fevereiro de 2005.

Se, de um lado, os empresários brasileiros – que 
já investem pesado no setor – aceitam o desafio, é pre-
ciso que haja, da outra parte, a garantia de contratos 
de fornecimento a longo prazo. Os produtores também 
estão conscientes – como afirmava, recentemente, 
Eduardo de Carvalho, da União da Agroindústria Ca-
navieira de São Paulo (UNICA) – de que não serão 
espoliados em manobras especulativas de mercado 
Spot, que podem levar compradores internacionais a 
formar estoques.

O que se cobra do Governo, no momento, é a 
definição de um plano estratégico para o setor, envol-
vendo o mercado interno e as exportações.

A estrutura tributária, que pesa sobre o álcool, 
também foi citada como um dos constrangimentos so-
bre os produtores, não só no âmbito da União, como 
também dos Estados.

Só o Japão demandará cerca de 12 bilhões de 
litros de álcool combustível por ano, quando entrar em 
vigor a exigência de mistura de biocombustíveis à ga-
solina e ao diesel (2005).

A Coréia do Sul deverá seguir o exemplo japo-
nês e exigir a adição de até 10% de etanol à gasolina, 
o que representará uma demanda de mais 2 bilhões 
de litros/ano.

Os empresários também reclamam da lentidão 
do Itamaraty, em concluir as negociações com a União 
Européia quanto à liberalização de uma cota de 600 
milhões de etanol, cujo prazo teria terminado a 31 de 
outubro último. Vamos aguardar, Sr. Presidente, as de-
finições do Governo para o setor sucroalcooleiro. Mas 
que não tardem, a exemplo do que ocorre em outros 
setores da economia.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a confiança demonstrada pela população brasileira no 
Governo do Presidente Lula não é fruto do mero acaso. 
São as medidas corajosas e inovadoras deste Governo 
que fazem com que sua aprovação seja grande. 

Vejam só, para se ter uma idéia, pelo décimo mês 
consecutivo o Ministério do Trabalho e do Emprego re-
gistrou a expansão no número de trabalhadores com 
carteira assinada neste País. Em outubro tivemos um 
saldo positivo de mais de 130 mil vagas formais no mer-
cado de trabalho. É um Maracanã lotado de pessoas 

que tiveram a carteira assinada, Sr. Presidente. Pessoas 
que passarão a trabalhar de maneira formal, ampara-
das pela legislação trabalhista. Gente que passará a 
ter mais segurança e tranqüilidade em suas vidas. Mas 
isso não é tudo. Desde o início do ano já são quase 
1,8 milhão de novos postos de trabalho com carteira 
assinada. Mais de 10 Maracanãs completamente lota-
dos. Esses números representam um recorde histórico 
que não pode passar em branco, precisamos divulgar 
e comemorar essa marca. São essas as marcas que 
nos animam para o trabalho árduo que teremos pela 
frente em 2005. Esses resultados práticos não são 
fruto de delírios governistas. São realidade palpável. 
Representam melhorias concretas e diretas na vida 
de milhões de brasileiros e suas famílias.

Muito obrigadO SR. PRESIDENTE.

Durante o discurso do Sr. Luiz Sérgio, o 
Sr. Zé Geraldo, § 2º do art. 18 do Regimento 
Interno, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à Sra. Deputada Zelinda Novaes.

A SRA. ZELINDA NOVAES (PFL – BA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, tive imensa honra de representar meu par-
tido, o PFL, na sessão de homenagem que realizamos 
por ocasião do Dia da Bíblia.

O homem é um ser complexo e incompleto. Criado 
à imagem e semelhança de Deus, sem os instintos dos 
animais para orientar-lhe as ações e o comportamento, 
o ser humano precisa de um guia, uma bússola eficaz 
que lhe dê orientação e rumo, direção e paz.

Não há nenhuma outra obra sobre a face da Ter-
ra, Sr. Presidente, nobres colegas, que cumpra com 
tanta perfeição essa função orientadora da conduta 
dos humanos quanto a Bíblia. Livro dos livros, a Bíblia 
é o mais poderoso guia ético de que a humanidade 
dispõe, obra sagrada capaz de aplacar o sofrimento 
de almas atormentadas, de dar rumo àqueles que não 
conseguem ver sentido em suas vidas e de confirmar a 
direção daqueles que já vivem em conformidade com 
os desígnios divinos. 

Há 2 milênios, os humanos contam com o auxí-
lio desses textos poderosos, que já orientaram reis e 
governantes, inspiraram artistas de todos os instru-
mentos, melhoraram a vida de anônimos sofredores e 
possibilitaram uma existência plena àqueles que com-
preenderam a sabedoria lá inscrita. 

Ninguém fica imune ao poder transformador dos 
textos bíblicos. A inspiração sagrada que lhes deu ori-
gem é capaz de tocar o coração do mais cético dos 
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humanos, provocando milagres capazes de alterar num 
átimo visões de mundo marcadas pela falta de fé, de 
esperança e de caridade. 

Hoje, quando o mundo está envolvido em tantas 
guerras sem sentido, movidas pelo ódio atávico que, 
lamentavelmente, confronta irmãos desde os primórdios 
da história, a Bíblia surge como um bálsamo capaz de 
mudar os rumos da trajetória da humanidade sobre a 
Terra. A sabedoria inscrita na Bíblia surge hoje como o 
grande trunfo de que dispõe a humanidade para evitar 
o auto-extermínio, a miséria e a desolação.

Não tenho dúvidas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, de que, se cada homem, mulher ou crian-
ça sobre a face da Terra dedicasse alguns instantes 
à leitura e ao estudo da Bíblia, haveria tamanha re-
volução no padrão ético que rege a humanidade que 
experimentaríamos o paraíso sobre a Terra. 

Lamentavelmente, nobres colegas, com muita 
freqüência a cura para todos os nossos males está 
ao nosso alcance e não a conseguimos perceber. As-
sim acontece com a Bíblia em relação à humanidade. 
Mesmo sendo o livro mais reproduzido em toda a his-
tória, parece que os homens perderam a capacidade 
de apreender sua sabedoria sagrada e o caráter defi-
nitivo de seus ensinamentos.

Quero, pois, saudar os autores do requerimento 
de realização da referida sessão solene, os nobres 
colegas e irmãos Deputados João Campos, Pastor 
Amarildo e Adelor Vieira. Creio que iniciativas como 
essa, que pudemos vivenciar aqui, são de fundamental 
importância para divulgar a força misteriosa desse livro 
que contém em suas páginas a sabedoria capaz de 
revolucionar a vida do homem sobre a Terra, tornando 
a humanidade mais justa, próspera e fraterna.

Obrigado. 

O SR. ANTONIO NOGUEIRA (PT – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, todo processo eleitoral, especialmente os 
das cidades de pequeno e médio porte, possui uma 
característica bastante peculiar, que é a aproximação 
do cidadão com o debate acerca da chamada “coisa 
pública”. É o momento em que as pessoas simples, o 
professor, o ambulante, enfim, a sociedade chega mais 
perto do poder constituído, sente-se valorizada, tem 
oportunidade de opinar e sente que pode influir nos 
seus destinos e tem aumentada a sua auto-estima. 

As últimas eleições não foram diferentes, tendo, 
contudo, algumas especificidades que nos legaram 
algumas lições e um considerável aumento da respon-
sabilidade que pesa sobre os nossos ombros. 

Mais do que uma vitória contra A ou B, foi uma 
vitória do povo simples, mas que aprendeu a distinguir 
as diversidades de caminhos propostos. Foi uma vitória 

da juventude, que, com seu natural espírito transforma-
dor, contagiou a todos nós com a vontade de ver algo 
de novo, desafiou o medo em nome da esperança de 
melhores dias e de oportunidades. Foi uma vitória dos 
educadores, que debateram crescentemente nossa 
cidade e a política de um modo geral em suas salas 
de aula e nas conversas informais com seus alunos. 
Foi uma vitória dos novos tempos, uma conseqüência 
clara de novos ares que estamos começando a respirar 
na política, de um eleitor muito mais exigente, muito 
mais cuidadoso, que não se prende a dogmas, que já 
compreende a necessidade de sacrifícios, mas que 
não suporta mais ser lesado.

Essas felizes constatações são aliadas ao or-
gulho de pertencermos a partidos que possuem todo 
um caminho marcado com pegadas inconfundíveis 
da ética, da seriedade e do respeito ao povo e a toda 
a nossa formação pessoal, oriunda da simplicidade, 
com momentos de extrema dificuldade, de privações 
e sacrifícios, mas essencialmente de muito respeito e 
zelo pelo próximo e por aquilo que é seu, pela crença 
de que não estamos neste mundo por acaso, de que 
possuímos uma missão bastante clara: a de ajudar os 
outros e melhorar o mundo em que vivemos. 

Por tudo isso, quero dizer a todos aqui presen-
tes que a nossa responsabilidade é incomensurável, 
nunca foi tão grande. Não nos podemos dar ao luxo de 
esquecer os apelos dramáticos dos mais desprovidos 
por melhorias nos serviços públicos, por oportunidades 
para seus filhos, por mais seriedade com o patrimô-
nio público. Para todos respondemos com afirmações 
positivas, para todos vendemos a esperança de que 
faremos diferente, de que não os esqueceríamos. São 
homens, mulheres, pais, mães e filhos que aguardam 
ansiosamente os dias passarem, esperando vivenciar a 
transformação, a mudança. Isso tudo só deve aumentar 
nosso esforço, deve servir como uma energia a mais 
nos dias de estresse e de dificuldades na administração 
e no legislativo. Deve ser o marco referencial para toda 
e qualquer tomada de decisão, deve ser a luz a nos 
guiar no tortuoso caminho que temos pela frente, até 
alcançar a saída, diante das pedras que se colocarem 
no caminho, seja por administrações não muito sérias 
e incompetentes, seja pelas próprias dificuldades na-
turais do mundo em que vivemos atualmente.

Fazer a mudança, a mudança para melhor, já o 
sabíamos em campanha, não é nada fácil. As tentações 
por atalhos pouco aconselháveis e as dificuldades a 
serem enfrentadas a cada dia ficam mais patentes. Se 
os recursos já são parcos, se já vivemos em uma re-
gião sem muita atenção dos governos centrais, ainda 
há o fato de estarmos sujeitos a administrações des-
compromissadas com os preceitos dos quais já fala-
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mos, tendo como conseqüência toda uma pedreira de 
dívidas, desestímulo do funcionalismo e sucateamento 
da máquina pública, dentre outras, dificultando nosso 
caminhar rumo à mudança. Isso sem falar na cres-
cente e perigosa descrença da população na política 
e no Estado, motivada pelas constantes frustrações a 
que já foi submetida. Infelizmente, perdura ainda em 
alguns meios a nefasta crença de que tudo aquilo que 
é promovido pelo estado deve ser encarado com des-
confiança e descrédito e de que o bem público não 
merece cuidado, dificultando enormemente qualquer 
ação, por mais bem intencionada que seja.

Porém, já disse também que o eleitor, o cidadão 
está mais exigente e não tolera mais alguns abusos 
dos quais já foi vítima... Esse é o nosso tempo, mar-
cado por paradoxos, em que convivem coisas boas e 
coisas ruins, uma disputa ética marca este momento 
de crise, há uma disputa em andamento, e devemos 
tender e colaborar para que o lado bom e o povo ven-
çam e nossa sociedade progrida com isso, ajudando 
a criar as condições morais e éticas que possibilitem 
a construção de uma nova maneira de fazer política e 
de gerir a coisa pública, porque, como já cantávamos 
em jingle nosso de campanha “chega de tristeza, quero 
alegria, quero um novo tempo, quero um novo dia”.

E é desse lado bom, das coisas boas que re-
latei que estão acontecendo e que foram marcantes 
nas últimas eleições, desse espírito salutar de muitos 
membros da sociedade santanense que ficou patente 
na campanha, que devemos, penso eu, ser os porta-
vozes e assumir o comando, para que façamos um 
governo diferente e bom. Esse elemento deve ajudar 
a suprir as dificuldades e deve ser o combustível de 
um governo ousado e eficiente. Falo, então, de um 
governo que seja uma espécie de grande campanha 
de recuperação voluntária da cidade, que una os es-
forços dispersos e os canalize para melhorar nossa 
cidade. Todos podem ajudar, contribuindo com uma 
pequena parcela, afinal, como também cantávamos 
em outro jingle nosso de campanha, “temos chance de 
fazer multiplicar a nossa voz e colher todos os frutos 
já plantados com a esperança, de fazer nosso futuro 
florescer, para Santana ter a chance de crescer...”. O 
empresário, por exemplo, pode ser nosso parceiro em 
alguns empreendimentos de infra-estrutura, comerciais 
e sociais. Os professores podem ensinar muito mais 
do que a sua rígida grade curricular lhes determina e 
em outros locais que não a sala de aula apenas. As 
ONGs sérias poderão adquirir o apoio substancial de 
muita gente que apenas espera um convite para de-
senvolver ações voluntárias que atendam crianças, 
jovens em situação de risco social e ações produtivas 
mesmo. O cidadão de qualquer lugar pode ajudar na 

coleta do lixo, na limpeza da frente de suas casas, na 
preservação do patrimônio público. Enfim, podemos e 
devemos chamar e conclamar toda a sociedade a dar 
a sua parcela de contribuição, disseminando a todos 
a doce sugestão de um dos nossos maiores composi-
tores: “Falo desse chão da nossa casa, vem que está 
na hora de arrumar”.

Digo a todos aqui presentes que estou realmen-
te imbuído do firme propósito de perseguir todos os 
dias a eficiência da gestão na prestação de serviços à 
população, a ética no manuseio dos bens públicos e a 
criatividade na formulação de políticas públicas. Nesse 
sentido, já anuncio aqui 3 de meus futuros Secretários. 
O primeiro deles o Dr. Adeilton Leite, que presidirá a 
companhia Doca de Santana (ele é engenheiro ele-
tricista, funcionário da CEA, já presidiu a CAESA e 
possui grande experiência em gestão tanto na esfera 
pública e na privada). Outro é o Dr. Tadeu Medeiros, 
que estará à frente da Secretaria de Saúde (médico, 
ex-Prefeito de Santana, tendo tido bastante êxito na 
área da saúde pública durante a sua gestão). Final-
mente, anuncio o Dr. Odair Freitas, que será meu Chefe 
de Gabinete (advogado, professor universitário, com 
pós-graduação em gestão da administração pública e 
membro da executiva estadual do PT, com uma larga 
experiência política). 

Todas pessoas honradas, éticas e competen-
tes, critérios esses que permearão todas a minhas 
indicações para a composição de meu secretariado. 
Contudo, além da busca da excelência na gestão, 
também buscarei utilizar da referência que consegui 
criar durante toda minha vida pública e que foi am-
pliada enormemente nessas eleições para propor um 
grande pacto pela reconstrução de nossa cidade, pela 
melhoria de nossas condições de vida. Farei isso com 
a clara convicção de que somente os instrumentos do 
estado não são suficientes para transformar efetiva-
mente nossa cidade. É preciso muito mais, é preciso 
um esforço concentrado e voluntário de muita gente 
para que possamos atacar as mazelas sociais que nos 
afligem, tais como a violência e a miséria. É preciso 
mesmo juntar as pessoas, pois acreditamos que “um 
mais um é sempre mais que dois”.

Nossa cidade é nossa casa e nossa casa é o lu-
gar para onde canalizamos nossas melhores energias, 
para onde direcionamos toda a nossa criatividade para 
torná-la agradável e prazerosa. Na nossa casa não 
desperdiçamos recursos, tudo é muito bem utilizado, 
na nossa casa não construímos nada de qualquer jeito, 
tudo deve ser seguro, enfim, a nossa casa sempre pode 
ser melhorada e para isso lutamos sempre, todos os 
dias. Assim também pode e deve ser a nossa cidade. 
Devemos nos unir para melhorá-la sempre, para vê-
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la progredir, para torná-la bonita e prazerosa, dando 
motivos para que todos nós nos orgulhemos dela, para 
que nossos filhos tenham onde estudar e se divertir, 
para que seja um lugar seguro e onde se possa traba-
lhar e conquistar a dignidade, para que seja um lugar 
em que a vida humana seja efetivamente valorizada, 
porque é o lugar que amamos, e todo o mundo sabe, 
que “quando a gente ama é claro que a gente cuida”. 
É desse jeito, com eficiência, coragem e cuidado que 
vamos fazer de Santana o coração do Amapá.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. SALVADOR ZIMBALDI (PTB – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, 20 de outubro do corrente ano não foi 
apenas mais um dia comum para o Judiciário brasileiro. 
Por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal – STF der-
rubou liminar que autorizava a antecipação do parto, a 
critério da mãe, em caso de o feto ser anencefálico.

Embora ainda não tenha sido julgado o mérito da 
questão, o que poderá ocorrer em breve, a sinalização 
da Suprema Corte é deveras alvissareira: é contra, sim, 
contra o que em português escorreito muito bem se 
pode, sem eufemismo, chamar de aborto. 

É essa também a posição que defendemos, ao 
concordar com recente artigo do jurista Ives Gandra 
da Silva Martins. 

Da perspectiva jurídica, a conclusão a que se 
chega é inquestionável: o art. 2º do Código Civil Brasi-
leiro já declara, alto e bom som, que “a lei põe a salvo, 
desde a concepção, os direitos do nascimento”. 

Para juristas ainda assim empedernidos, é mais 
do que lícito lembrar o art. 5º, caput, da Constituição 
Federal, em que o “direito à vida” liminarmente se asse-
gura. Ou ainda trazer à baila o art. 4º do Pacto de São 
José, sobre direitos fundamentais, de que somos sig-
natários e que o citado artigo do Código Civil reprisa.

Tão evidentes são as razões que levam a abo-
minar o aborto, mesmo nos casos objeto da alocução, 
que as tecnicalidades jurídicas menos nos interessam, 
a começar pelo absurdo da pretensão da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Saúde, autora da ação 
de descumprimento de preceito fundamental – ADPF 
nº 54/04, que o STF liminarmente acaba de julgar.

A nomeada Confederação, contrariando come-
zinhos princípios de lógica, pretende integrar um dis-
cutível conceito de “aborto eugênico” na acepção de 
“aborto terapêutico”. 

Por falar em logicidade, um enunciado de Minis-
tro da Suprema Corte, contra o aborto, por ocasião do 
julgamento, merece citação: “Todos nascemos para 
morrer”.

E podemos completar: permitir o aborto em tais 
circunstâncias levaria também a permitir o assassi-
nato do bebê, literalmente, logo após o nascimento, 
alegando-se, sob inaceitável argumento, que a morte 
de qualquer sorte sobreviria pouco após. 

Parlamentar em República laica, abstivemo-nos, 
por ora, de comentar conhecidos aspectos religiosos 
do tema: questões de fé merecem-nos irrestrito res-
peito. Mas não nos furtamos a manifestar posição de 
que os argumentos religiosos não ficam atrás dos ju-
rídicos e dos científicos. 

Muito obrigado.
O SR. VIC PIRES FRANCO (PFL – PA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, com certeza, solidez, qualidade, seriedade 
e honestidade são as marcas apresentadas pelas Or-
ganizações Romulo Maiorana ao longo de sua história 
de sucesso. Essas qualidades são reconhecidas por 
todos os paraenses de bem e foram citadas no discurso 
feito por seu Presidente Executivo, o jornalista Romulo 
Maiorana Júnior, na bela festa de confraternização de 
final de ano, realizada ontem na sede campestre da 
Assembléia Paraense. 

Ali compareceram cerca de 2 mil pessoas, entre 
diretores, funcionários, familiares e convidados das 
Organizações Romulo Maiorana, celebrando o en-
cerramento do ano de 2004, mais um coroado pelo 
sucesso empreendedor que mantém o grupo como 
a maior empresa do Pará na área de comunicação e 
jornalismo.

Com extremo orgulho sempre me lembro que fiz 
parte dessa família de funcionários, como jornalista 
que trabalhou durante 18 anos no Grupo Liberal. De lá 
somente saí para o chamado do mandato político. 

Mas o ponto alto da festa foi o discurso de Ro-
mulo Maiorana Júnior, que, também foi publicado no 
jornal O Liberal de hoje, em matéria de capa, sob o 
título Com Trabalho. O discurso começa com palavras 
de reconhecimento ao seu pai, Romulo Maiorana ao 
povo do Pará. Mas, de certo modo, passa para palavras 
em tom de desabafo sincero, feito por um homem que 
encarna o espírito de propagador e, ao mesmo tempo, 
de personagem da história recente do meu Estado. É 
o desabafo de um homem que fez do trabalho a sua 
maior fonte de renda, inspiração e de honra para ven-
cer como empresário.

A palavras de Romulo Maiorana Júnior são bem 
claras e objetivas. Considero-as de grande importân-
cia, porque são de um homem da minha geração, que 
soube, juntamente com seus irmãos e sua mãe, Déa, 
levar adiante, com dignidade e competência, a obra 
começada por seu pai, que sempre teve como objetivo 
maior engrandecer o Estado do Pará e o seu povo. 
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Portanto, peço licença aos meus pares para pas-
sar a ler, na íntegra, esse discurso: 

“Com Trabalho.
O ano de 2004 está terminando e pode-

mos dizer que, com a graça de Deus, nossas 
empresas continuam sólidas, desenvolvendo 
um trabalho em que prima pela qualidade, sem-
pre levando a informação séria e honesta aos 
milhões de paraenses que são o grandioso ali-
cerce das Organizações Romulo Maiorana.

Há 23 anos, quando O Liberal comemo-
rava seus 35 anos, meu pai, Romulo Maiorana, 
expressava que: ‘Não nascemos fortes, não 
arrebatamos o sucesso por outros construído, 
não crescemos de repente por algum milagre 
inexplicável’.

E com minhas palavras complemento:
Tudo que construímos nas ORM foi con-

seguido com trabalho, e não com desvios de 
dinheiro público, nem roubando o povo do 
Pará.

Hoje há gente que, por estar na lama, 
acha que deve jogar lama em cima de qualquer 
cidadão. São pessoas que, em vez de sangue, 
têm bílis nas veias, que, em vez de currículo, 
têm dossiê e acham que podem nivelar a to-
dos pelo mais baixo grau de qualidade onde 
vivem, verdadeiros chiqueiros morais.

Nunca nos intimidarão com calúnias ou 
inverdades. Ao contrário, quanto mais somos 
citados por estes anormais, mais forças temos 
para defender os nossos leitores, através de 
mais matérias investigativas que mostrem a 
real face destes verdadeiros agentes do mal, 
que tanto prejudicaram e prejudicam nosso 
Estado, sempre acobertados por mandatos 
políticos, para se esconder da Justiça, trafe-
gando junto à sociedade e sujando tudo e a 
todos por onde passam.

De tudo o que falo não transfiro a respon-
sabilidade. Não uso a artimanha dos desqua-
lificados que, quando publicam mentiras, se 
escondem nas desculpas de “não fui eu, não 
sabia, deve ter sido alguém desconhecido...” 

Tenho certeza de que meus filhos sem-
pre terão orgulho de usar o sobrenome Maio-
rana.

E, aqui, alerto os paraenses para que 
tenham muito cuidado de não atrelarem seus 
produtos a esse tipo de pessoas, ícones do 
mal, sempre citados em matérias de TV, jor-
nais e revistas nacionais quando o assunto é 
corrupção.

Tudo que conseguimos foi com muito tra-
balho e com a ajuda de nossos funcionários, 
diretores e o grande público, que nos dá os 
grandes índices de leitura e audiência. Vamos 
continuar crescendo através da credibilidade 
de nossos veículos junto a nossos ouvintes, 
leitores, telespectadores e anunciantes. Estes, 
sim, nosso real patrimônio, a quem dedico 
nossa gratidão.

E, para finalizar, dirijo a todos a seguin-
te oração:

Senhor, hoje pela manhã, minha cama 
estava quentinha e eu não queria acordar, eu 
não queria levantar, queria ficar ali, sem ter que 
me preocupar com nada, mas daí lembrei que 
eu não deveria ficar porque existem milhares 
de pessoas que queriam estar no meu lugar, 
acordar e ter um trabalho, ter para onde ir, 
sem ficar vagando, sem ter o que comer, sem 
ter o que vestir.

Hoje, Senhor, agradeço pela noite mara-
vilhosa, pelo cobertor que me aqueceu, pelo 
meu alimento, por mais um dia de trabalho e, 
principalmente, por mais um dia de vida.

Abençoa, Senhor, essa grande família 
composta por todos que fazem as Organiza-
ções Romulo Maiorana e todo o povo do Pará 
que nos prestigia.

Um feliz Natal, com muita alegria! E um 
ano de 2005 com muita saúde e prosperida-
de!

Romulo Maiorana Junior
Presidente Executivo das Organizações 

Romulo Maiorana”

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. AROLDO CEDRAZ (PFL – BA. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, muitos de V.Exas. já ocuparam esta tribu-
na para analisar possíveis cenários que se avizinha-
rão após as últimas eleições de outubro. Por isso, não 
pretendo ocupar-me com o cerne desse tema. O que 
me traz aqui hoje é chamar a atenção desta Casa e 
de toda a sociedade brasileira para a necessidade de 
uma reforma do nosso sistema político, sob o risco de 
colocarmos em xeque o processo democrático con-
quistado após anos de luta.

O longo período de redemocratização vivido pelo 
Brasil, que encontrou seu auge com a promulgação da 
Constituição de 1988, privilegiou uma fórmula de enge-
nharia institucional que é o reflexo do caminho histórico 
percorrido por nossa sociedade. Não haveria como ser 
diferente. Por isso, adotamos a forma presidencialista 
de governo, que foi mantida após o plebiscito de 1993 
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em detrimento da “opção parlamentarista”. Da mesma 
forma, a legislação eleitoral não sofreu qualquer alte-
ração significativa. O princípio proporcional e a lista 
aberta continuam a comandar o processo de transfor-
mação de votos em cadeiras legislativas.

A meu ver, os debates sobre a necessidade de 
uma reforma política são indispensáveis para a constru-
ção de uma nova engenharia institucional que objetive 
garantir a governabilidade do País, e também respei-
te nossas características históricas. O financiamento 
público de campanha eleitoral, as listas partidárias, 
a cláusula de desempenho partidário, as federações 
partidárias são questões abordadas pela reforma po-
lítica que mereceram até mesmo a instalação de uma 
Comissão Especial nesta Casa, mas que precisam 
ser encaradas por todos nós, Parlamentares, de for-
ma mais crítica.

O argumento central por trás da necessidade 
dessa reforma política é o temor da possibilidade de 
uma crise de governabilidade. O Executivo não con-
seguiria levar adiante seu plano de governo com um 
Legislativo dominado por partidos políticos indiscipli-
nados e fortemente influenciados por Parlamentares 
motivados apenas em distribuir recursos para seus 
redutos eleitorais, e ao mesmo tempo sem interesse 
pelas questões nacionais e com uma capacidade mí-
nima de desempenhar as funções para as quais o Par-
lamento foi criado. No entanto, o que observamos no 
período pós-Constituinte é uma alta taxa de aprovação 
das matérias introduzidas nesta Casa pelo Executivo, 
que ademais contou com o apoio político estruturado 
em linhas partidárias.

Segundo estudos publicados sobre a Câmara 
dos Deputados no meio acadêmico, principalmente 
durante a década de 90, não só o Poder Executivo 
conseguiu ver aprovada suas matérias em tempo re-
corde quando comparado com o tempo de tramitação 
dos projetos propostos por nós, Parlamentares, como a 
imensa maioria dos projetos aprovados, praticamente 
80%, são de autoria daquele Poder. Nós demoramos 
cerca de 3 vezes mais para aprovar as leis de nossa 
própria autoria do que as leis propostas pelo Executivo. 
O Poder Legislativo encontra-se em posição tal que o 
Executivo é capaz de ditar o conteúdo, o tempo e o 
ritmo dos nossos trabalhos. Por quê? Não podemos 
mais ignorar essa resposta.

O que me causa estranheza ao analisar tais 
conclusões e ao mesmo tempo acompanhar os de-
bates sobre a reforma política, que se têm levado a 
cabo aqui mesmo na Câmara, é que a tal crise de 
governabilidade que justifica a necessidade daquela 
reforma não se verifica. O argumento segundo o qual 
o Congresso representa um bloqueio incontornável às 

pretensões presidenciais de governar não se susten-
ta. Existem mecanismos abundantes à disposição do 
Poder Executivo para que a sua agenda seja imposta 
sobre o Congresso. E quando discutimos a necessi-
dade de alteração desse cenário, apenas centramos 
nossas forças sobre a legislação eleitoral ou, quando 
muito, nas características próprias à forma de governo 
presidencialista. As nossas estratégias, isso mesmo, 
o comportamento dos Congressistas e do Presiden-
te da República, são sempre explicados pelo que se 
passa no campo eleitoral. Nesse processo de explica-
ção, as instituições contam. No entanto, as instituições 
que regulam o processo decisório no Legislativo são 
ignoradas. Os poderes legislativos do Presidente da 
República não são considerados, bem como a forma 
como se organizam os trabalhos legislativos.

Ao afirmar isso, Sras. e Srs. Deputados, gosta-
ria de chamar a atenção para a necessidade de uma 
“reforma política ampliada”. Uma reforma que aborde 
o sistema partidário e as regras que regulam a com-
petição eleitoral, mas que também contemple as con-
dições em que são organizados os nossos trabalhos 
assegurados regimentalmente. Acredito que somente 
uma reforma global de nossas instituições e normas 
internas de organização e funcionamento, por todos 
reconhecida como necessária e premente, mas há 
praticamente 4 Legislaturas sendo deixada de lado 
em nome das dificuldades naturais de sua realização, 
optando as Lideranças e a Presidência, quase sempre, 
pela promoção de medidas paliativas, que, na verdade, 
deixam muito a desejar em termos de sistematização, 
coerência e, principalmente, de efetivo aperfeiçoamen-
to dos trabalhos legislativos, poderá oferecer-nos con-
dições para desempenhar as funções para as quais 
fomos escolhidos. 

Sinto-me extremamente à vontade para trazer 
novamente este assunto, ao qual nos dedicamos com 
especial esforço na última Legislatura e que infelizmen-
te ainda não logrou receber o devido enfrentamento 
nesta Casa. Os vários projetos de resolução apresen-
tados pela Mesa no final de 2003 propondo alterações 
pontuais ao texto do Regimento Interno, apesar das 
evidentes boas intenções do grupo de trabalho criado 
pela Presidência para sua elaboração, constituem um 
inegável exemplo disso. Embora contemplando algu-
mas idéias francamente inspiradas no Projeto de Re-
solução nº 63/2000, de autoria da Comissão Especial 
formada na Legislatura passada com o fim de propor 
uma remodelação completa no Regimento, a maioria 
desses projetos, por não estar inserida no contexto de 
uma reforma global e consolidada como aquele, acaba 
por envolver alterações isoladas de pouco significado 
e relevo no conjunto normativo da Casa, além de, em 
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alguns casos, ainda impor o risco de, com a aprovação 
de umas e rejeição de outras, chegar-se a um texto 
regimental por demais recortado e assistemático, sem 
harmonia interna e de difícil e incerta aplicação.

Lembramos, por exemplo, que uma das espinhas 
dorsais do Projeto de Resolução nº 63/2000 consis-
tia na maior valorização dos trabalhos desenvolvidos 
pelas Comissões permanentes da Casa. Para isso, 
propunha-se uma série de medidas correlacionadas 
entre si, como a distribuição mais racional de compe-
tências entre os vários órgãos técnicos, a instituição, 
em cada um deles, de uma Subcomissão de caráter 
permanente destinada a fiscalizar e controlar a exe-
cução das políticas públicas no âmbito da respectiva 
área de atuação, a redução das hipóteses de criação 
de Comissões Especiais e a proibição de acumular a 
titularidade de mais de uma permanente – com vista 
a evitar o absurdo hoje verificado quando um Depu-
tado é obrigado a estar, ao mesmo tempo, em 3 ou 4 
reuniões de Comissão de que seja membro – e, talvez 
a medida mais relevante entre todas, a supressão do 
regime de urgência “urgentíssima”, hoje reconhecida-
mente um dos maiores empecilhos à realização de 
um exame verdadeiramente sério e aprofundado das 
matérias por parte das Comissões. 

Pois bem. Como dizíamos, muitas dessas medi-
das encontram-se contempladas nos projetos de reso-
lução apresentados pela Mesa ao final de 2003, mas 
o fato de constarem de proposições independentes e 
não de um texto consolidado retirou-lhes grande parte 
da força e substância. 

Embora devamos mais uma vez reconhecer o 
esforço da Presidência e do grupo de trabalho que 
nos brindou com a elaboração de todas essas propo-
sições, procurando sem dúvida dar sua contribuição 
para o aperfeiçoamento das normas vigentes, nosso 
sentimento é de que tal esforço ainda não é suficiente 
para fazer frente à magnitude dos problemas enfren-
tados pela Casa hoje, problemas esses que, a nosso 
ver, só serão devidamente solucionados a partir de 
uma remodelação completa de nossas condições de 
trabalho, com a elaboração de um Regimento Interno 
mais racional e eficiente, que permita à Câmara dos 
Deputados assumir papel efetivamente ativo não só na 
formulação e no aperfeiçoamento, mas também na fis-
calização e no controle das políticas públicas adotadas 
pelo Poder Executivo, que é o que consideramos a fun-
ção fundamental reservada aos Legislativos no Estado 
de Direito da contemporaneidade. Essa função torna-se 
ainda mais fundamental quando nos deparamos com 
um Governo preocupado apenas com a construção 
de um projeto político de expansão dos domínios do 
seu partido, por meio da irresponsável utilização dos 

recursos públicos, principalmente, durante os períodos 
eleitorais. Essa prática de governo que se norteia pelo 
dirigismo dos recursos públicos, seguindo a máxima de 
“aos amigos do rei tudo e aos ‘inimigos’ nada”, agra-
va-se ainda mais quando há falta grave na utilização 
dos recursos públicos. Não bastando a incapacidade 
e a incompetência de lidar com os problemas do País, 
governos tiranos intitulam-se plenos conhecedores 
das mazelas e dos mecanismos de superação delas, 
ignorando o diálogo democrático com outros poderes 
instituídos, bem como com todos os setores da socie-
dade. Isso é um verdadeiro absurdo. 

Ora, Sras. e Srs. Deputados, até quando seremos 
obrigados a nos curvar ao centralismo político decisório 
do Presidente da República? As ações e omissões do 
Executivo precisam ser fiscalizados com mais freqüên-
cia e de maneira mais consistente ou então seremos 
todos culpados pelas graves distorções verificadas em 
todas as fases que envolvem o processo de elaboração, 
execução e avaliação das políticas públicas. A maneira 
como os programas de governo estão sendo utilizados, 
ou seja, apenas com propósitos puramente marquetei-
ros, fortemente centralizados na esfera federal e com 
total falta de controle dos resultados sociais obtidos, 
não pode continuar. 

Historicamente, o processo de elaboração do 
Orçamento tem se caracterizado pela baixíssima influ-
ência do Congresso sobre a distribuição dos recursos 
públicos. Muito embora a Constituição de 1988 tenha 
estabelecido um novo conjunto de normas hierárquicas 
que visam a aperfeiçoar a coordenação, o planejamen-
to e a distribuição dos recursos federais, mediante o 
estabelecimento do Plano Plurianual (PPA), da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), todos os passos e complexas negocia-
ções ocorridas para vermos aprovadas nossas próprias 
emendas, que, é bom ressaltar, recaem apenas sobre 
o montante de recursos destinados pelo Executivo para 
investimentos no País, e que para o próximo ano repre-
sentam aproximadamente apenas 2% do total do Or-
çamento, não garantem que aqueles projetos apoiados 
por nós, e que são, portanto, prioritários e essenciais 
para muitos cidadãos que nos delegaram a importante 
missão de representá-los, sejam realmente implemen-
tados. Podemos imaginar que a falta de sincronia entre 
a arrecadação fiscal e as despesas previstas permite 
ao Presidente da República agir “estrategicamente” ao 
contingenciar a liberação das emendas à disponibilidade 
de recursos. Em conseqüência disso, o Presidente usa 
de extrema flexibilidade e arbítrio, aplicando critérios 
nada homogêneos quando decide sobre as emendas 
que serão de fato executadas. 
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O grave disso tudo, Sras. e Srs. Deputados, é 
que a enorme discricionariedade permitida aos Mi-
nistérios, principalmente na fase de execução do Or-
çamento, leva fatalmente à utilização do dinheiro de 
cada contribuinte deste País para exclusivamente o 
fortalecimento de um plano de governo, ao invés de 
um plano de estado.

Nesse ambiente institucional, em que o processo 
de elaboração do Orçamento se mantém sob o rígido 
controle do Executivo, afinal, nós, Parlamentares, não 
temos alcance a todas as partes do Orçamento, porque 
nos é permitido apenas propor emendas a uma par-
cela reduzida do pacote de despesas orçadas, não há 
outra afirmativa senão a de que estamos participando 
de um verdadeiro “teatro”. E o que é pior ainda, quan-
do nos defrontamos com governantes tiranos, que se 
utilizam dos recursos públicos, principalmente em anos 
de eleições, para fins meramente populistas, somos 
incapazes de seguir uma rota alternativa. Estou me 
referindo à necessidade urgente de estabelecimento 
de novas regras para o processo orçamentário brasi-
leiro. Nesse sentido, não precisamos sequer iniciar o 
debate, haja vista que no Senado, dependendo ape-
nas do parecer da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, encontra-se a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) nº 22/2000, que estabelece a obri-
gatoriedade da execução da programação constante 
da Lei Orçamentária Anual, o chamado “orçamento 
determinativo”. Um projeto que a meu ver resgata a 
moralidade da administração pública, pois coloca um 
basta no comportamento oportunista do Poder Executi-
vo. Esse é sem dúvida outro tema bastante complexo e 
que certamente só poderia ter sido proposto de forma 
pioneira por um político de tamanha experiência como 
o Senador Antônio Carlos Magalhães, mas que precisa 
ser, assim como o PRC nº 63/2000 nesta Casa, apre-
ciado imediatamente se queremos construir um país 
forte economicamente e socialmente justo, em suma, 
um Brasil realmente democrático.

É por tudo isso que considero urgente a discussão 
de uma reforma política ampliada, que seja capaz de 
resgatar a saúde do nosso sistema político. É por isso, 
Sr. Presidente, que lutarei por mais esta causa, que 
implica a inserção do Projeto de Resolução nº 63/2000 
na agenda prioritária desta Casa, pois considero que só 
uma reforma do nosso Regimento permitirá a verdadeira 
independência do Parlamento e, consequentemente, a 
recuperação de suas funções precípuas. Caso contrá-
rio, os riscos da tirania presentes em governos que se 
consideram sábios o bastante para escolherem, sem 
o diálogo democrático, os rumos da Nação brasileira 
continuarão sempre presentes. 

Muito obrigado. 

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, bons ventos sopram em Santa Catarina, 
Estado que represento neste Parlamento. O índice de 
emprego industrial continua crescendo e em novembro 
foi registrado mais um índice positivo, de 0,36%, o que 
representa 756 novos postos de trabalho. Os dados 
foram divulgados pela FIESC. Entre as 362 empresas 
pesquisadas, o total de vagas geradas no ano ultra-
passa 16,5 mil. Em novembro, o maior saldo positivo 
ocorreu na indústria de alimentos, que contratou 279 
trabalhadores. Na seqüência vem o setor de mecânica, 
com 158 vagas a mais. 

No acumulado do ano, as indústrias registram au-
mento de quadro da ordem de 8,64%, o que significa 
mais 16.675 empregos. O maior incremento ocorreu 
na indústria alimentar, com mais 4.980 pessoas con-
tratadas, seguida pela de material elétrico e de comu-
nicação, com mais 2.475. Entre as microrregiões, os 
maiores aumentos em novembro foram no Vale do Ita-
pocu, Nordeste e Sul. De janeiro a novembro de 2004, 
as microrregiões do Vale do Itapocu e Alto Rio do Peixe 
lideraram no número de contratações. 

Além disso, setores como os de plástico e má-
quinas registraram desempenho acima da média em 
Santa Catarina, isso porque a indústria nacional voltou 
a investir na expansão e modernização do parque fabril. 
Na pesquisa do IBGE divulgada ontem, o crescimento 
foi de 10,9% em outubro deste ano em relação a igual 
mês de 2003 e 8,1% no acumulado dos 10 primeiros 
meses deste ano. Os setores de borracha e plástico 
e de máquinas e equipamentos cresceram mais que 
a média, respectivamente com 18% e 14,4% em ou-
tubro; e 11,7% e 12,1% nos 10 primeiros meses. Dos 
13 setores industriais pesquisados pelo IBGE, 11 re-
gistraram alta em outubro e todos com crescimento 
acima dos 10%. Tudo indica que o horizonte está, aos 
poucos, desanuviando.

Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, é com profundo pesar que registro 
neste Plenário Ulysses Guimarães, o falecimento do 
ilustre Vereador Pastor Benedito Batista, destacado 
membro do Poder Legislativo do Município de Conta-
gem, em Minas Gerais, no último dia 4.

Como humilde filho do Senhor Deus, exerceu 
uma série de ofícios, todos com dignidade, que con-
tribuíram para forjar um cidadão decente, trabalhador, 
cristão de primeiro quilate e cumpridor de suas obri-
gações espirituais, familiares, laborais e sociais, com 
desvelo, oferecendo todos os seus esforços em favor 
da coletividade.
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Ele pensava na miséria de nossos compatriotas 
– uma mazela que denigre a humanidade, tornando-a 
menor, mais egoísta e menos solidária.

Sempre lutou com determinação pela distribuição 
de leite e de outros alimentos para saciar a fome das 
pessoas necessitadas. Mas a maior fome delas sempre 
foi das mensagens de Jesus Cristo, nosso Único Sal-
vador, que ama todos nós, e de tanta afeição entregou 
seu corpo para salvar seus filhos do pecado.

Ele revelava em suas pregações evangélicas na 
Igreja do Evangelho Quadrangular, presidida pelo hon-
rado Pastor Mário de Oliveira, em Itacibá e Cariacica, 
no Espírito Santo; em São Lourenço e Juiz de Fora, 
em Minas Gerais; em Lorena e Ituverava, em São Pau-
lo; em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte; em Rio Branco, no Acre; em Fortaleza, no 
Ceará; e, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, com 
o entusiasmo de um jovem, com fé inquebrantável em 
Deus, seu forte desejo de consolidar a formação de 
um só rebanho, um só Pastor.

Acredito que a moderação e o equilíbrio dos in-
divíduos vêm da serenidade de seu comportamento 
cristão.

Enfrentar as vicissitudes da vida e superá-las uma 
a uma fazem pessoas vitoriosas e as tornam virtuosas, 
a exemplo do Pastor Benedito Batista.

O compositor alemão Ludwig Von Beethoven 
(1770-1827) disse: “Recomende a seus filhos mora-
lidade, somente isso, e não dinheiro; poderá fazê-los 
felizes”.

Se o excessivo êxtase é a alegria dos desequi-
librados, a felicidade é o prazer das pessoas equili-
bradas, probas e sábias – detentoras da moralidade 
suficiente para elevar a condição humana.

O Evangelista Mateus teceu uma grande lição 
para uma vida dedicada a servir ao Senhor, que nos 
dá grande felicidade: “Amarás o Senhor teu Deus de 
todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu enten-
dimento e de todas as tuas forças”.

Ele era um apreciador das belezas da nature-
za, da luz do sol, do ar que tanto respirou, acreditava 
que a boa música acalmava o estresse deste mundo 
globalizado e distribuía suas palavras inspiradas nos 
quatro Evangelistas e, sobretudo, nos valiosos cânticos 
de Salomão e de Davi.

Que o corpo do Pastor Benedito Batista descanse 
em paz, e que, agora ressuscitado, viva em harmonia 
na companhia dos anjos, gozando de todas as delícias 
do Reino dos Céus ao lado do Senhor Deus.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, o célebre filósofo Aristóteles (384-

322 antes de Cristo), discípulo de Platão, idealizou as 

3 formas de governo: a Monarquia, a Aristocracia e a 
República.

O notável escritor italiano Nicolau Maquiavel 
(1469-1527) descreveu os 3 Poderes da República: 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Para ele, em 
sua conhecida obra literária O Princípe, o governante 
deveria utilizar todos os meios, até imorais, para man-
ter-se no poder desde que fossem úteis para fortalecer 
o Poder e expulsar os invasores.

Mas foi o Chanceler inglês Thomas More (1480-
535), estadista e humanista, que propôs em seu im-
portante livro Utopia a solução idealista em que todos 
os cidadãos são iguais, não existindo sangue azul, 
nem predominância de riqueza. Para ele, o homem 
não deveria ser o lobo do homem, todavia, sonhava 
que haveria uma sociedade pluralista e justa.

Em 1932, criou-se no Brasil, o Código Eleitoral, e 
mais tarde, outros diplomas legais, que estabeleceram 
o escrutínio uninominal e de representação proporcio-
nal para a escolha dos membros do Poder Legislativo: 
os Vereadores, Deputados Estaduais, Distritais e Fe-
derais e os Senadores; e os componentes do Poder 
Executivo: o Prefeito, Governador e o Presidente da 
República.

Tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Exe-
cutivo, são os partidos políticos que inscrevem seus 
candidatos, que disputando eleições, são eleitos. Mas 
não concordo com a posição de alguns analistas que 
comparam os políticos do mundo com pessoas de ex-
trema desonestidade. Não podemos falar do político 
de forma generalizada. Existem homens e homens, 
assim como existem políticos e políticos. Acredito na 
política brasileira, de pessoas sérias que trabalham 
pela implementação de uma cidadania justa, e no for-
talecimento da democracia.

Nas últimas eleições de 3 de outubro, a visibili-
dade foi generalizada: a grande oferta de candidatos 
– representantes de diferentes interesses da sociedade 
contemporânea de norte a sul – e a avaliação de suas 
campanhas eleitorais foram indicadores da evolução 
do processo democrático e da liberdade de escolha 
por meio do voto secreto.

Maquiavel idealizou os 3 Poderes da República 
de maneira independente. Todavia, deveriam manter 
a harmonia ao prestar serviços em benefício do povo 
e no ofertar oportunidades iguais para todos.

Espero que em 2005 o Governo do ilustre Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva ouça mais os Parlamen-
tares do Congresso Nacional, para que haja melhores 
instrumentos de desenvolvimento socioeconômico e 
de promoção humana em favor dos 182 milhões de 
brasileiros.
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Assim, saúdo todos os políticos eleitos e reeleitos 
nas últimas eleições municipais de 3 de outubro com 
o lema bíblico: “Aquele que ama a Deus, ama também 
a seus irmão”.

Que Ele abençoe a todos nós que acreditamos 
na política e nos políticos, como instrumentos de mu-
danças em favor da paz universal.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação 
desta Casa legislativa.

Muito obrigado. 
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna parabenizar o Batalhão 
de Rondas Táticas Metropolitanas – ROTAM do Esta-
do de Goiás, que, juntamente com a Polícia Militar e a 
Secretária de Segurança Pública e Justiça do Estado 
de Goiás, tem prestado um trabalho de excelência à 
população goiana.

Os órgãos de segurança pública do Estado, pro-
curando constantemente alternativas eficazes para 
conter e extirpar o avanço das atividades ilícitas e os 
altos índices de criminalidade contra o cidadão de bem, 
implantou um pelotão de rádiopatrulhamento, voltado 
ao combate do crime organizado da cidade e região, 
bem como dos fatos que ocasionam ocorrências de alta 
complexidade, como assaltos, rebeliões de presos, fuga 
de presos e cumprimento de ordens judiciais, como 
mandados de prisão e de busca e apreensão.

Realizaram, em 8 de dezembro de 2004, sole-
nidade de Formatura de Policiais do Estágio Opera-
cional de Rondas Táticas Metropolitanas – ROTAM e 
Implantação dos Grupos de Patrulhamento Tático em 
São Miguel do Araguaia, Campos Belos e Alvorada 
do Norte.

O Batalhão de Rondas, que tem por missão atuar 
preventiva e repressivamente contra a chamada “cri-
minalidade violenta” e realizar “ações nas operações 
de controle de distúrbios civis, ocupação, defesa e re-
tomada de pontos sensíveis, repressão, tem atuado 
brilhantemente em apoio ao Batalhão de Polícia. 

Quero enaltecer também o trabalho do coronel 
Marciano Basílio de Queiroz, comandante da Polícia 
Militar do Estado de Goiás, e do capitão Ricardo Ro-
cha Batista, comandante do Batalhão da ROTAM, que 
estão aprimorando o serviço oferecido pela ROTAM, 
por meio de cursos de qualificação, treinamentos de 
defesa pessoal, armamento e equipamentos, aborda-
gens táticas operacionais, e implementação de novos 
grupos no interior do Estado, bem como a nova sede 
destinada pelo Governador Marconi Perillo, no antigo 
clube da ASDERGO.

Com muito prazer, participo aos Srs. Parlamenta-
res o satisfatório desempenho do Batalhão da ROTAM 
e de toda a gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás, 
que se tem mostrado sempre atuante e tem contribuí-
do para a manutenção da ordem social, beneficiando 
o desfecho de investigações criminosas.

Muito obrigado.

O SR. JOÃO ALFREDO (PT – CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, pesquisa feita nas escolas de ensino funda-
mental em 49 Municípios cearenses revela um quadro 
alarmante: 41% dos estudantes entre 7 e 14 anos são 
analfabetos. Não conseguem ler, escrever ou entender 
qualquer texto. Os dados constam de relatório apre-
sentado no final de novembro à Assembléia Legislati-
va do Ceará, resultado de trabalho realizado em 303 
escolas municipais e estaduais, com um universo de 
10 mil estudantes, segundo reportagem publicada no 
último dia 1º pelo jornal Diário do Nordeste. 

Essas crianças correm o risco de concluir a 8ª 
série sem saber ler nem escrever. O diagnóstico levou 
em consideração a leitura oral, a compreensão do que 
estava sendo lido e a produção de texto. Também fo-
ram feitas 6 perguntas buscando o entendimento dos 
textos lidos. O resultado foi mais alto: 48% dos alunos 
não responderam corretamente nenhuma questão. 
Quando foram motivados com a frase “um dia tive um 
medo muito grande” para continuar o texto, 46% não 
conseguiram articular nenhuma idéia nem escrever 
nada.

O trabalho foi motivado depois da divulgação de 
um estudo de aprendizagem para a Língua Portuguesa 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Bási-
ca – SAEB, em 2003. Nele foram detectadas algumas 
das causas do não aproveitamento escolar no ensino 
fundamental. 

No Ceará, 34,49% das crianças de 7 a 14 anos 
que são analfabetas têm mães com menos de 1 ano 
de instrução, o que indica a necessidade de ampliar 
parcerias como a que o Ministério da Educação man-
tém com a Confederação Nacional de Mulheres, com 
o objetivo de estimular o ingresso de mulheres nos 
programas de alfabetização de adultos.

Além disso, ficou comprovado que as crianças 
que se mantêm analfabetas no meu Estado têm pou-
co ou nenhum acesso a bens culturais, como livros e 
jogos educativos, bem como a oportunidade de lazer 
ou entretenimento, o que infelizmente faz parte de 
uma cultura nacional: as escolas não têm bibliotecas, 
as famílias não possuem livros em casa e o hábito de 
leitura não é estimulado pelo Poder Público.
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O diagnóstico divulgado em novembro, resultado 
de um trabalho de 8 meses, será entregue aos Prefeitos 
eleitos para que eles tenham o tempo necessário para 
inverter a realidade. A pesquisa foi realizada em par-
ceria entre a Assembléia Legislativa, a União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, o 
UNICEF, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP e as 5 universidades 
do Estado: UNIFOR, UFC, UECE, UVA e URCA.

O principal objetivo é superar o analfabetismo 
escolar no Ceará até o ano de 2010. Entre as suges-
tões colocadas no relatório para os futuros gestores 
municipais estão a prioridade para a alfabetização de 
crianças e a garantia ao acesso à pré-escola às crian-
ças de 4 e 5 anos, com base em projeto pedagógico 
integrado às séries iniciais do ensino fundamental, 
além da composição de uma equipe de profissionais 
que tenham compromisso com a alfabetização de 
crianças na idade certa. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esses dados com-
provam a necessidade de aumentar os investimentos pú-
blicos em educação. É urgente assegurar o cumprimento 
do Plano Nacional de Educação aprovado em 2001, que 
infelizmente recebeu 7 vetos do então Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso. E o principal ponto desse Plano, 
objeto de um dos vetos de Fernando Henrique, é a meta 
de aumentar de 4,5% para 7% do PIB os recursos fede-
rais destinados a essa área até o ano de 2010. 

O acesso universal à educação, um direito cons-
titucional de todo brasileiro, depende da qualidade do 
ensino – o que só se garante com professores bem 
remunerados – e das condições para permanência do 
aluno na escola, entre as quais se incluem o transporte 
e a merenda escolar.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
– FUNDEF, criado em 1996 com a finalidade de assegu-
rar para o ensino fundamental 60% dos recursos cons-
titucionais destinados à educação, elevou de R$20,00, 
R$30,00 para um salário mínimo os salários dos profes-
sores das Regiões Norte e Nordeste. Não é o suficiente, 
contudo, para garantir qualidade no ensino.

Deve ser enviada no próximo ano ao Congres-
so Nacional a proposta de criação de outro fundo, o 
FUNDEB, para financiar toda a educação básica, que 
vai da educação infantil até o ensino médio. O Gover-
no deve enviar também uma proposta de emenda à 
Constituição retirando a concessão de 20% dos recur-
sos constitucionais destinados à educação para outras 
áreas, garantindo que eles sejam usados para a me-
lhora do ensino. Leis complementares vão estabele-
cer parâmetros como o valor mínimo a ser destinado 

a cada aluno para se garantir ensino com qualidade 
– custo/aluno/qualidade.

Esperamos que essas propostas cheguem ao 
Congresso tão logo sejam reiniciados os trabalhos 
legislativos do próximo ano, e então nós, Parlamenta-
res, temos o compromisso de garantir rapidez na sua 
tramitação e na sua aprovação.

Sem fortalecer a educação o Brasil não consegui-
rá vencer desafios como o combate ao desemprego e a 
manutenção de índices aceitáveis para a saúde pública. 
Sem nossas crianças na escola – e aprendendo real-
mente – este País jamais atingirá um desenvolvimento 
compatível com suas riquezas naturais e culturais, nem 
poderá almejar um lugar no rol dos países desenvolvi-
dos do ponto de vista econômico e humano.

Muito obrigado. 
O SR. ILDEU ARAÚJO (PP – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu 
à China, durante a visita do Presidente chinês Hu Jin-
tao ao Brasil, no mês passado, o status de economia 
de mercado. Isso é muito grave. A medida adotada 
pelo Presidente da República, reconhecida posterior-
mente por ele como um ato político, tem implicações 
econômicas graves. Uma delas: anteriormente, quando 
o Brasil estudava os números para basear nossas ex-
portações, os negócios dos nossos empresários com a 
China, ele o fazia, por exemplo, comparando os preços 
da Indonésia e ou de outros países que praticassem 
efetivamente a economia de livre mercado. Como está, 
o Brasil terá que tomar por base os preços do merca-
do doméstico chinês. Ou seja: o Brasil estará diante 
de preços altamente subsidiados, um dumping brutal 
que vem em cima de uma mão-de-obra remunerada a 
US$20 por mês. Bem se vê que diminuirão bastante as 
possibilidades de negócios brasileiros na China. 

Mais ainda: fica aberta a porta para a China entu-
pir o Brasil de muambas chinesas de baixa qualidade, 
desempregando mão-de-obra aqui. Como Deputado 
Federal eleito pelo Estado de São Paulo, tenho sen-
tido em minhas visitas às minhas bases o temor de 
empresários da área têxtil, principalmente na região 
onde está localizado o Pólo Tecnológico da Indústria 
Têxtil e de Confecções de São Paulo. Esses empre-
sários do Pólo Tecnológico da Indústria Têxtil e de 
Confecções, composto por Americana, Hortolândia, 
Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, pre-
vêem que o acordo econômico firmado entre o Brasil 
e a China provoque uma outra crise no setor, como a 
que foi registrada no início da década de 1990, já que, 
com o reconhecimento da China como economia de 
mercado, o Brasil restringe as medidas antidumping 
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(concorrência predatória) que poderiam proteger o 
produto nacional. 

Em seu depoimento, a diretora titular do CIESP 
(Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em 
Americana, Nilza Tavoloni, disse que as empresas têxteis 
devem ser as mais atingidas pelo acordo, principalmente a 
maioria das que compõem o Pólo, uma vez que os produ-
tos a serem importados do país asiático são os mesmos 
produzidos na região: fibras artificiais e sintéticas. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, compa-
rando o contexto socioeconômico dos 2 países, as 
empresas têxteis brasileiras não têm condições de con-
correr com os produtos chineses, que devem chegar 
ao País com preços menores. É aí que o Governo Lula 
comete um dos maiores pecados contra esta industria 
que tantos bens gera ao Brasil, proporcionando renda 
e emprego aos brasileiros.

O Presidente Lula, por um lapso, esqueceu-se de 
que as cotas internacionais do mercado têxtil devem 
ser renovadas em janeiro. Os Estados Unidos e os 
países da União Européia, com a chegada do fim das 
cotas, se apressaram em reconhecer a China como 
uma ditadura, para facilitar o estabelecimento de me-
didas antidumping. 

O Brasil, por sua vez, fez exatamente o contrário 
e dificultou as medidas preventivas, o que vai fazer com 
que os empresários brasileiros amarguem a prática da 
concorrência predatória por parte dos asiáticos, o que 
não será uma tarefa fácil. 

Cabe ao Governo, depois desta afronta à cadeia 
produtiva têxtil brasileira, proporcionar mecanismos 
que assegurem competitividade ao nosso setor diante 
dos produtos chineses que abarcarão no nosso País 
a partir do ano que vem.

Ainda é cedo para fazer previsões sobre o im-
pacto do acordo na economia regional porque a co-
mercialização entre os 2 países ainda não começou 
efetivamente, e os órgãos responsáveis pela indústria 
nacional não se reuniram para tratar do assunto. Mas, 
infelizmente o futuro não está muito claro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a crise que 
abateu o Pólo Têxtil de Americana e Região no início 
dos anos 1990 foi causada pela abertura do mercado 
interno aos tecidos asiáticos e culminou com o fecha-
mento de 25% das empresas do setor e demissão de 
mais de 30 mil pessoas. 

No momento mais agudo da crise, no dia 30 de 
junho de 1995, empresários locais tomaram a Rodovia 
Anhangüera para protestar contra o avanço dos teci-
dos orientais e até houve confronto policial. A data foi 
promulgada como Dia Municipal de Defesa da Indústria 
Têxtil Americanense. Estudos universitários apontam 
que, entre os anos de 1991 e 1995, as importações 

de tecidos, principalmente chineses, em quantidade, 
aumentaram em aproximadamente 1.324%. 

As tarifas de importação, em 1990, no início do 
Plano Collor, foram reduzidas de 70% para 40%, que 
motivaram as importações dos tecidos asiáticos, que 
chegavam ao mercado nacional com preços menores 
que os praticados pela indústria brasileira. 

Atualmente, o Pólo é composto por 700 empre-
sas que produzem cerca de 155 milhões de metros de 
tecidos planos de fibras artificiais e sintéticas – repe-
timos, os mesmos produtos que deverão ser importa-
dos da China. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não quero 
assistir a tudo isso novamente, não quero presenciar 
o desespero de quem acreditou no Pais e teve como 
gratificação a concorrência desleal de um mercado 
indomável! Estarei levando as reivindicações desse 
setor ao Governo Federal, e desta tribuna exigirei, na 
condição de aliado do atual Governo, que a soberania 
de nossa indústria têxtil seja respeitada e defendida 
com afinco pelo Governo Federal.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. JACKSON BARRETO (PTB – SE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o trecho da BR-101 compreendido entre a Capital 
do Estado de Sergipe, Aracaju, e a cidade de Japaratuba 
é um dos mais congestionados da região Nordeste. O 
tráfego chega a ser superior à média da rodovia e chega 
a registrar mais de 1.500 veículos por dia. 

Esse fato decorre do fato de a região ser, há mais de 
30 anos, produtora de petróleo e gás natural, ter fábricas 
de fertilizantes, gasolina natural e servir de acesso direto 
ao Porto de Sergipe administrado pela PETROBRAS. 

Ao lado de outras atividades industriais (cimen-
to, álcool, açúcar, tecidos e mineração do potássio), 
os serviços gerados pela PETROBRAS transformam 
a BR-101 em uma legítima “Estrada de Serviços” da 
empresa, por onde passam todos os dias dezenas de 
veículos pesados, máquinas da indústria petrolífera, 
ônibus com trabalhadores e carros diversos, o que 
contribui para a deterioração do asfalto e a instalação 
de um permanente estado de congestionamento de 
tráfego e insegurança no trânsito. 

Da capital Aracaju à cidade de Japaratuba são 
exatamente 68 quilômetros cruzando-se os Municípios 
de Socorro, Laranjeiras, Riachuelo, Divina Pastora, Siriri, 
Maruim, Rosário do Catête, General Mainard, Capela e 
Carmópolis, todos integrantes de 3 dos mais importantes 
Campos Petrolíferos do Estado de Sergipe, onde são pro-
duzidos diariamente cerca de 25 mil barris de petróleo.

Isto significa uma economia de divisas para o País 
da ordem de 130 mil dólares por dia, 4 milhões de dólares 
por mês e cerca de 50 milhões de dólares por ano.
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Apesar da importância, inclusive econômica, dessa 
rodovia, as obras de duplicação, a construção de pontes 
e viadutos e a simples recuperação da maior parte do 
trecho em pista simples estão interrompidas há muito 
tempo, desde o final de 1998, o que tem transformado 
a rodovia numa rota calamitosa. Trafegar nesse trecho 
tornou-se uma tarefa dolorosa e extremamente perigosa 
para todos os motoristas. Ali, diariamente, vidas são per-
didas sob o olhar impotente das autoridades.

Como o Ministério dos Transportes tem assidua-
mente proclamado a falta de recursos para dar segui-
mento às obras iniciadas, fizemos uma Indicação àquele 
Ministério, sugerindo que o mesmo buscasse ajuda da 
PETROBRAS, a fim de que a empresa participe do em-
preendimento, transferindo parte dos recursos financeiros 
necessários à viabilização imediata da obra. 

É inegável que a PETROBRAS já contribui deci-
sivamente para o fortalecimento da economia sergipa-
na pagando royalties e investindo em parcerias com o 
Governo do Estado e com vários Municípios, em outras 
frentes. Entretanto, este é um caso especial. 

Entendemos que seria extremamente oportuno 
que o Ministério dos Transportes e a PETROBRAS 
– e ainda com a participação da Vale do Rio Doce, 
que atua na área e igualmente usa o trecho citado no 
transporte de sua produção – formalizassem imedia-
tamente um convênio e resolvessem esse problema 
de importância para todos: para os sergipanos, para 
os brasileiros, inclusive para milhares de turistas que 
trafegam na região, e mesmo para as próprias empre-
sas, suas subsidiárias e empreiteiras. 

Os investimentos que venham a ser feitos pela 
PETROBRAS vão produzir economia de combustível, 
de pneus e de outros componentes de seus automo-
tores, além, é claro, de ser recompensados, em médio 
e longo prazos, pelas vidas que serão poupadas e por 
mais um grande exemplo de responsabilidade social 
que a empresa petrolífera nacional estaria demons-
trando ao Brasil e aos brasileiros.

A indicação para a consecução dessa parceria é 
a saída que encontramos para esse impasse, preocu-
pado que sempre estivemos com este problema.

Mas parece que a sina do Nordeste é mesmo so-
frer. Não bastasse o acúmulo secular de chagas que 
coleciona, o desigual processo de desenvolvimento 
que sofreu ao longo dos anos, comparativamente ao de 
outras regiões, o Nordeste ainda hoje pena quando se 
trata de empreendimentos que possam melhorar suas 
condições de vida de suas populações. Nesta sema-
na tivemos conhecimento de que o Presidente Lula 
esteve no Estado do Rio Grande do Sul e ali assinou 
protocolo para a duplicação da BR-101 naquele esta-
do. Ficamos felizes pela conquista que os irmãos do 

Rio Grande obtiveram. Mas, ao mesmo tempo, ficamos 
bastante entristecidos, porque há vários anos lutamos 
pela duplicação de um pequeno trecho da BR-101 em 
nosso Estado e o Ministério sempre contra-argumen-
tou com a falta de verbas. Agora, vemos com surpresa 
que, embora não haja verba para a duplicação de tre-
cho daquela rodovia no Nordeste, há verba, sim, para 
a duplicação da rodovia na Região Sul.

Esperamos que o Ministério dos Transportes ao 
menos dê ouvidos à Indicação que esta Casa lhe faz, 
a partir de nossa iniciativa, e que repense sua posição 
e sua responsabilidade com os nossos irmãos sergipa-
nos. Temos consciência de que se trata de uma medida 
exeqüível, que a parceria que propusemos é eficaz. 

O Ministério precisa entrar em entendimento com 
a PETROBRAS para realizar esta obra, ampliando-a, já 
que o projeto de duplicação original previa a realização 
da obra até o Município de Laranjeiras. Mas o uso inten-
sivo da estrada se dá até o Município de Japaratuba.

Temos ainda problemas relacionados à referida 
obra com o Tribunal de Contas, mas que estão em vias 
de solução. Acreditamos que essa é uma obra que re-
presentará um salto de qualidade no uso da rodovia, 
proporcionando melhores condições de tráfego, eco-
nomia e, repito, respeito à vida humana. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. BARBOSA NETO (PSB – GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na noite de ontem, participei da sessão solene de 
confraternização e homenagens da Fundação Banco de 
Olhos de Goiás, na qualidade de um dos agraciados com a 
Medalha do Centenário Dr. Ramón Castroviejo Briones.

Não posso deixar de registrar nesta Casa a im-
portância dessa Fundação que tem o ilustre Sr. Zander 
Campos da Silva como seu presidente, apoiado pela 
diretoria do Lions Clube de Goiânia. 

A referida medalha de condecoração comemora 
um século do mérito desse grande fundador espanhol, 
responsável pelos primeiros transplantes de córneas. 

Há 26 anos, a Fundação Banco de Olhos de Goiás 
foi criada numa pequena sala do Hospital das Clínicas de 
Goiânia. Logo, pôde realizar 135 transplantes pioneiros 
em pacientes que desfrutariam da visão com o espírito 
e a alma gratificados. De lá para cá, já são 3.500 cirur-
gias. Uma vitória, sem duvida, digna de pessoas com 
a missão sublime de trazer luz à vida que dela carece. 
Recebeu assim o primeiro lugar em transplantes de cór-
nea no Brasil. Goiânia sedia, hoje, o ranking nacional 
com 30% do total dos transplantes realizados.

A Fundação merece o nosso aplauso e reco-
nhecimento pelas campanhas de combate à cegueira 
reversível e às cirurgias de cataratas para a terceira 
idade. Mas os feitos daquela entidade vão muito além. 
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Como exemplo, cito o consultório móvel colante, com 
capacidade média de 200 consultas por dia. O Pro-
grama de Acuidade Visual já atendeu mais de 735 mil 
alunos do primeiro grau em Goiânia e em mais de 230 
cidades do interior de Goiás.

Na área de capacitação de recursos humanos, o 
Hospital-Escola tem preparado uma excelente equipe 
médica especializada, e na medicina preventiva tem se 
aperfeiçoado no tratamento da diabetes. Por intermé-
dio de equipe multidisciplinar, mais de 1000 pacientes 
são atendidos.

Por tudo isso – e pelo muito que ainda tem a re-
alizar com o credito de um trabalho de primeira linha 
e o aval da sociedade científica e da sociedade orga-
nizada – a Fundação é motivo de orgulho para todos 

nós, para todos aqueles que acreditam na valorização 
e humanização da prestação de serviços, enfim, para 
a população não só de Goiânia, como de Goiás e de 
todo este nosso Brasil.

Parabenizo a Fundação Banco de Olhos pelo 
importante trabalho social e de caráter altamente hu-
manitário e científico de devolver a visão às crianças e 
idosos carentes, e a sua equipe técnica especializada 
que exerce suas funções com galardão e ousadia.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apre-

sentação de proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposições 

a apresentar queiram fazê-lo.
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V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Maria Helena PPS 
Pastor Frankembergen PTB 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Coronel Alves PL PL/PSL
Davi Alcolumbre PDT 
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Babá S.Part. 
Josué Bengtson PTB 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 10

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Humberto Michiles PL PL/PSL
Silas Câmara PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 5

RONDÔNIA

Confúcio Moura PMDB 
Eduardo Valverde PT 
Total de Rondônia: 2

ACRE

João Correia PMDB 
João Tota PL PL/PSL
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 5

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Eduardo Gomes PSDB 
Homero Barreto PTB 
Kátia Abreu PFL 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP 
João Castelo PSDB 
Pedro Fernandes PTB 
Terezinha Fernandes PT 
Total de Maranhão:4

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Antonio Cambraia PSDB 
Ariosto Holanda PSDB 
Arnon Bezerra PTB 
Bismarck Maia PSDB 
Gonzaga Mota PSDB 
João Alfredo PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Rommel Feijó PTB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 17

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PPS 
Marcelo Castro PMDB 
Moraes Souza PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Iberê Ferreira PTB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Domiciano Cabral PSDB 
Enivaldo Ribeiro PP 
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Inaldo Leitão PL PL/PSL
Luiz Couto PT 
Philemon Rodrigues PTB 
Ricardo Rique PL PL/PSL
Wellington Roberto PL PL/PSL
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PFL 
Joaquim Francisco PTB 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
José Múcio Monteiro PTB 
Maurício Rands PT 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Ricardo Fiuza PP 
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Helenildo Ribeiro PSDB 
João Lyra PTB 
José Thomaz Nonô PFL 
Jurandir Boia PSB 
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Heleno Silva PL PL/PSL
João Fontes S.Part. 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Colbert Martins PPS 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto PFL 
Guilherme Menezes PT 
João Leão PL PL/PSL
José Carlos Araújo PFL 
José Rocha PFL 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Milton Barbosa PFL 
Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PL PL/PSL
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Total de Bahia: 15

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PL/PSL
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Mota PL PL/PSL
Carlos Willian PSC 
César Medeiros PT 
Dr. Francisco Gonçalves PTB 
Edmar Moreira PL PL/PSL
Eduardo Barbosa PSDB 
Gilmar Machado PT 
Herculano Anghinetti PP 
Jaime Martins PL PL/PSL
João Magno PT 
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL
José Militão PTB 
José Santana de Vasconcellos PL PL/PSL
Lael Varella PFL 
Leonardo Mattos PV 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL PL/PSL
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL
Odair PT 
Odelmo Leão PP 
Paulo Delgado PT 
Roberto Brant PFL 
Romeu Queiroz PTB 
Saraiva Felipe PMDB 
Sérgio Miranda PCdoB 
Silas Brasileiro PMDB 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 30

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
José Carlos Elias PTB 
Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL PL/PSL
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Carlos Nader PL PL/PSL
Chico Alencar PT 
Edson Ezequiel PMDB 
Fernando Gabeira S.Part. 
Fernando Lopes PMDB 
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Francisco Dornelles PP 
Jair Bolsonaro PTB 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL
José Divino PMDB 
Josias Quintal PMDB 
Julio Lopes PP 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Maria Lucia PMDB 
Miro Teixeira PPS 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PSDB 
Reinaldo Betão PL PL/PSL
Renato Cozzolino PSC 
Rodrigo Maia PFL 
Simão Sessim PP 
Total de Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL PL/PSL
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Devanir Ribeiro PT 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Gilberto Nascimento PMDB 
Ildeu Araujo PP 
Ivan Valente PT 
João Batista PFL 
José Eduardo Cardozo PT 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Ortiz PV 
Mariângela Duarte PT 
Milton Monti PL PL/PSL
Orlando Fantazzini PT 
Paulo Kobayashi PSDB 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Robson Tuma PFL 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL
Vanderlei Assis PP 
Vicentinho PT 

Walter Feldman PSDB 
Zarattini PT 
Total de São Paulo: 35

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB 
Sigmaringa Seixas PT 
Tatico PTB 
Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 4

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Enio Tatico PTB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PP 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Roberto Balestra PP 
Rubens Otoni PT 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 14

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PTB 
Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Affonso Camargo PSDB 
André Zacharow PP 
Cezar Silvestri PPS 
Dilceu Sperafico PP 
Eduardo Sciarra PFL 
Giacobo PL PL/PSL
Gustavo Fruet S.Part. 
Iris Simões PTB 
José Janene PP 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
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Paulo Bernardo PT 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Carlito Merss PT 
Fernando Coruja PPS 
Ivan Ranzolin PP 
João Pizzolatti PP 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Paulo Afonso PMDB 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
Henrique Fontana PT 
Luciana Genro S.Part. 
Luis Carlos Heinze PP 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Milton Cardias PTB 
Nelson Proença PPS 
Orlando Desconsi PT 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Pastor Reinaldo PTB 
Tarcisio Zimmermann PT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 18

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 275 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 1.

PROJETO DE LEI Nº 6.817, DE 2002 
(Do Sr. Celso Russomanno)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 6.817, de 2002, que dispõe sobre a 
criação da Ordem dos Jornalistas do Brasil 
(OJB), sobre o exercício da profissão de jor-

nalista e dá outras providências. Pendente 
de pareceres das Comissões: de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico; de Educação e Cultura; e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania. Tendo 
apensado o PL nº 3.985, de 2004.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa, requerimento nos seguintes termos:

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 117, inciso IV do Regimento 

Interno, requeiro a V. Excelência a retirada de pauta 
do Projeto de Lei nº 6.817/ 2002, constante da Ordem 
do Dia.

Sala das Sessões, Deputado Celso Russomanno, 
Vice-Líder do PP.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 
votação o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, para oferecer parecer ao projeto, pela 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, ao Sr. Deputado Nelson Proença.

O SR. NELSON PROENÇA (PPS – RS. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, o projeto que relato a 
seguir – cujo parecer já entreguei à Comissão de Ci-
ência e Tecnologia –, de autoria do Deputado Celso 
Russomanno, que tem apensado a ele projeto do Po-
der Executivo, foi amplamente discutido pela socieda-
de brasileira nos últimos meses, especialmente pelos 
veículos de comunicação.

Dos subsídios colhidos a partir da discussão 
que se deu em todo o Brasil, nos jornais, televisões, 
rádios, nas entidades de classe dos jornalistas e das 
discussões com profissionais de imprensa, represen-
tantes dos setores, veio o meu parecer. O meu voto é 
o seguinte: em que pese a propositura dos textos em 
exame, é de se ressaltar que a profissão de jornalista 
já se encontra regulamentada. 

O Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, 
define as atividades privativas do jornalista (art. 2º) e 
condiciona o exercício da profissão a registro em ór-
gão regional do Ministério do Trabalho, limitando-o aos 
portadores de diploma de curso superior de Jornalis-
mo (art. 4º). Estabelece uma regra de transição para 
pessoas não portadoras do diploma (art. 10) que exer-
cessem, à época, a profissão de jornalista, e admite 
que, dentro de limites de até um terço do quadro de 
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profissionais de cada veículo, possam ser contratados 
profissionais não diplomados (art. 12).

O decreto-lei demarca os cargos e funções do 
jornalista nas empresas (art. 6º) e obriga o registro 
destas. Admite a acumulação de funções (art. 7º) e 
define jornada de trabalho de cinco horas (art. 9º). Re-
mete aos sindicatos da categoria a função de tratar do 
exercício irregular da profissão (art. 13).

A proposta oriunda do Poder Executivo, portanto, 
não inova em termos de regulamentação da profissão. 
Seu objetivo é meramente o de criar um conselho para 
a categoria e impor normas disciplinares de caráter 
geral. O mesmo enfoque é perseguido pelo texto ofe-
recido pelo Deputado Celso Russomanno.

Trata-se de iniciativa que em algum momento 
acabaria por ser tentada. Regulamentada a profissão, 
é previsível que se criem os mecanismos para que o 
Estado, outorgante dos privilégios inerentes à regula-
mentação, possa em contrapartida fiscalizar a atuação 
profissional dos beneficiários e punir quem desobede-
cer o comando legal. É assim com advogados, enge-
nheiros, médicos e demais profissões regulamentadas. 
E lei que preveja a criação de uma autarquia para tal 
fim deve ser oriunda do Poder Executivo, sob pena de 
vício de iniciativa. 

No entanto, os aspectos que mais chamam aten-
ção nos textos, e que foram amplamente questionados 
nas discussões públicas sobre a matéria, veiculadas 
pela mídia em geral, são a previsão de um código de 
ética e a aplicação de medidas disciplinares no exer-
cício da profissão. Tais dispositivos, na forma como 
foram redigidos, guardam graves implicações para o 
exercício da liberdade de imprensa.

A Constituição Federal assegura, em vários dispo-
sitivos, a ampla liberdade de expressão e de imprensa. 
Não é admissível, portanto, que se imponham regras 
que possam, de qualquer modo, limitar essa liberdade 
ou criar constrangimentos ao seu exercício por meio 
de medidas administrativas. Havendo conflito entre a 
liberdade de expressão e outros direitos, tal aspecto 
foge ao alcance de um código de ética da profissão. É 
matéria que interessa à sociedade e cujo exame deve 
dar-se no âmbito do Judiciário. 

É incabível, então, a criação de um código de éti-
ca e disciplina que puna o jornalista sob a alegação de 
cometimento de crime de imprensa, como pretendem 
as propostas em exame.

Tais crimes, inclusive os que atentam contra a 
honra de pessoas tratadas na notícia, estão previstos 
na Lei de Imprensa (Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro 
de 1967). Nenhuma entidade, além da Justiça, deve 
pronunciar-se a respeito destes, sob pena de carac-

terizar tentativa de cercear o livre exercício do direito 
de informar. 

Não se pode esquecer, de fato, que a atividade 
jornalística é intrinsecamente agressiva aos interesses 
de quem tem as suas mazelas expostas por matéria 
publicada. Mas isso é socialmente legítimo, saudável 
e essencial à democracia. Um código de ética da ca-
tegoria pode tornar-se, nesse sentido, uma ameaça à 
sociedade e ao próprio jornalista. A entidade profissio-
nal pode revelar-se uma arena na qual ele venha a ser 
questionado sobre seus atos, pressionado a romper o 
sigilo de suas fontes ou a envolvê-las em sua defesa 
perante os pares, criando-lhes constrangimentos. 

É igualmente incabível aplicar à profissão de 
jornalista os cânones da ética de outras profissões. 
Normas de conduta, usualmente admitidas como rele-
vantes aos atos profissionais de advogados, médicos 
ou engenheiros, tais como a preocupação com a atu-
alização técnica, com a privacidade de seus clientes 
e colegas, com a diligência no trato de equipamen-
tos, com a preservação de uma adequada relação 
de custo-benefício na prática profissional e até com 
a adequada postura no trajar, perdem importância no 
exercício do jornalismo. 

A ética do jornalista, assim, vai na contramão da 
ética de outras profissões. Seu compromisso é com a 
denúncia, com a apuração dos fatos que surgem no 
subsolo da sociedade, nas engrenagens do Estado, 
nos sinuosos corredores do poder. 

O jornalista tem a obrigação ética de revelar o 
que possa prejudicar a outrem, até mesmo a um co-
lega de profissão, se o fizer em favor da sociedade. 
Tem o direito de preservar o sigilo de suas fontes, se 
isso for relevante à obtenção da informação. Tem a 
liberdade de questionar, agredir, comportar-se mal, 
vestir-se mal, romper com as normas, se isto trouxer, 
aos olhos da opinião pública, a garantia de que não 
há segredos que não possam ser desmascarados, de 
que a imprensa investiga, confirma e divulga, de forma 
independente, os desvios de conduta a que os pode-
rosos estão sujeitos. 

Nas demais profissões, Srs. Deputados, pode-se 
romper com a ética por razões de comportamento, pro-
tocolo ou segurança que vão além da norma legal. Já 
no caso do jornalista, perigosos são o bom-mocismo, 
o respeito exacerbado às normas, o temor diante da 
autoridade. Esperamos do jornalista um exercício da 
ética pautado pelo compromisso com a sua palavra, 
pela coragem na busca perseverante da notícia e pela 
correção na sua divulgação. 

Não é esse, lamentavelmente, o enfoque dos 
textos que ora examinamos. O código de ética e de 
disciplina da categoria aqui proposto é um mecanismo 
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coercitivo, que coloca nas mãos de qualquer um o pri-
vilégio de dirigir-se a uma autarquia e pedir, inclusive 
invocando razões fúteis, a punição do jornalista que o 
tenha prejudicado, até mesmo com a suspensão ou a 
cassação de seu registro profissional. 

Tal procedimento conflita, inclusive, com o enten-
dimento de organizações multilaterais a respeito da 
liberdade de expressão. Declaração de 18 de novem-
bro de 2003, de representantes da Organização das 
Nações Unidas (ONU), da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e da Organização para a Segurança 
e Operação na Europa (OSCE), destaca que “não se 
deve suspender a credencial de um jornalista com base 
no conteúdo de informações por ele veiculadas”. 

Os aspectos aqui levantados concorrem, em 
suma, para desaconselhar as iniciativas em exame, 
em nome do adequado exercício da profissão de jor-
nalista e da preservação da liberdade de expressão e 
de comunicação.

A Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ, 
que veio a público assumir a autoria da proposição en-
caminhada pelo Executivo, encontra-se isolada em sua 
defesa. Posicionam-se publicamente contra a proposta 
a Associação Brasileira de Imprensa – ABI, a Associa-
ção Nacional de Jornais – ANJ, a Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e de Televisão – ABERT, bem 
como diversas vozes influentes no nosso jornalismo, 
como Elio Gaspari, Miriam Leitão, Carlos Chagas, Cló-
vis Rossi, Jânio de Freitas e Ricardo Noblat, apenas 
para citar algumas. 

Diante do exposto e em reconhecimento às inú-
meras expressões contrárias à proposta, o nosso voto, 
pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, é pela rejeição, no mérito, do Projeto de 
Lei nº 6.817, de 2002, e pela rejeição, no mérito, do 
Projeto de Lei nº 3.985, de 2004.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
acrescentar poucos comentários a respeito do voto 
que acabo de ler e que, como disse no início, foi fruto 
principalmente das opiniões que colhi do amplo de-
bate ocorrido na sociedade brasileira por ocasião do 
envio desse projeto de lei pelo Executivo ao Congres-
so Nacional. 

Quase por unanimidade, as vozes que represen-
tam os jornalistas e os profissionais de imprensa do Bra-
sil condenaram o projeto. E condenaram principalmente 
os aspectos coercitivos à atividade dos jornalistas, que 
se encontram contidos nas entrelinhas, principalmen-
te do projeto, e também de forma explícita alguns de 
seus artigos, quando se tenta criar, por exemplo, um 
conselho de ética ou conselhos que venham a regu-
lamentar a atividade do jornalista. 

No nosso entendimento, tal atividade tem que 
gozar de plena liberdade. Deve ser direito do jornalista 
ter exclusivamente compromisso com a notícia e com a 
preservação da sua fonte e da verdade nela contida. 

Na nossa atividade profissional, nós, Parlamen-
tares, políticos de maneira geral, somos muitas vezes 
– e muitas vezes injustamente – agredidos por profis-
sionais de imprensa. Comigo isso já aconteceu muitas 
vezes. É preciso entender que é preferível correr o risco 
da injustiça ou o da leviandade, mas preservar o direi-
to à liberdade de expressão e principalmente permitir 
que os jornalistas exerçam sua atividade com ampla 
liberdade, sem nenhum tipo de restrição. 

Esta é nossa opinião. Por essas razões, enca-
minhamos o voto pela rejeição dos 2 projetos em dis-
cussão. 

Muito obrigado.

PARECER ESCRITO DO RELATOR DA 
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 
 COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE LEI Nº 6.817, DE 2002 
(Apensado o Projeto de Lei nº 3.985, de 2004)

Dispõe sobre a criação da Ordem dos 
Jornalistas do Brasil (OJB), sobre o exercí-
cio da profissão de Jornalista e dá outras 
providências.

Autor: Deputado Celso Russomano 
Relator: Deputado Nelson Proença

I – Relatório 

O Projeto de Lei nº 6.817, de 2002, oferecido 
pelo Deputado CELSO RUSSOMANO, pretende regu-
lar a profissão de jornalista. Cria um conselho federal 
denominado Ordem dos Jornalistas do Brasil (OJB), 
com conselhos regionais e estaduais, seções (art. 7º) 
e Tribunais de Ética e Disciplina seccionais (art. 29). O 
texto prevê a adoção de um Código de Ética e Discipli-
na que estabelece normas e critérios para o adequado 
exercício da profissão. 

À proposição principal encontra-se apensado o 
Projeto de Lei nº 3.985, de 2004, que foi enviado ao 
Congresso Nacional pelo PODER EXECUTIVO me-
diante a Mensagem nº 465, de 2004. O texto cria o 
Conselho Federal de Jornalismo (CFJ), autarquia de 
direito público e forma federativa. A entidade gozaria 
de autonomia administrativa e financeira e teria suas 
contas periodicamente examinadas pelo TCU, conforme 
prevê o art. 12 da proposta. Seus funcionários estariam 
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sujeitos ao contrato de trabalho usual, em conformida-
de com a Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Conselho Federal, sediado em Brasília, teria 
entre suas competências a valorização do jornalista, 
sua defesa em juízo, o registro profissional da categoria 
e a fiscalização do exercício profissional (art. 2º). 

Subordinados ao CFJ haveria Conselhos Re-
gionais, incumbidos, entre outras funções, do registro 
profissional, da emissão da carteira de jornalista, da 
fiscalização profissional e da fixação dos honorários 
da categoria (art. 3º). O registro é condição indispen-
sável ao exercício da profissão. 

A lei prevê, ainda, o respeito a um Código de 
Ética e Disciplina (art. 5º) e define transgressões dis-
ciplinares ao mesmo, admitindo penas de advertência, 
multa, censura, suspensão do registro profissional e 
cassação do registro (art. 7º). O processo disciplinar 
poderia ser instaurado de ofício ou por representação 
de qualquer pessoa interessada (art. 9º). 

A primeira diretoria seria provisória, nomeada 
pela Fenaj. 

Cabe à Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação E Informática dar Parecer à matéria quanto 
ao mérito, respeitados os termos do art. 32, inciso III, 
do Regimento Interno desta Casa.

II – Voto do Relator

Em que pese a propositura dos textos em exa-
me, é de se ressaltar que a profissão de jornalista já 
se encontra regulamentada.

O Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, 
define as atividades privativas do jornalista (art. 2º) e 
condiciona o exercício da profissão a registro em órgão 
regional do Ministério do Trabalho, limitando-o aos por-
tadores de diploma de curso superior de jornalismo (art. 
4º). Estabelece uma regra de transição para pessoas 
não portadoras do diploma (art. 10) que exercessem, 
à época, a profissão de jornalista, e admite que, dentro 
de limites de até um terço do quadro de profissionais 
de cada veículo, possam ser contratados profissionais 
não diplomados (art. 12). 

O Decreto-Lei demarca os cargos e funções do 
jornalista nas empresas (art. 6º) e obriga ao registro 
destas. Admite a acumulação de funções (art. 7º) e 
define jornada de trabalho de cinco horas (art. 9º). Re-
mete aos sindicatos da categoria a função de tratar do 
exercício irregular da profissão (art. 13). 

A proposta oriunda do Poder Executivo, portanto, 
não inova em termos de regulamentação da profissão. 
Seu objetivo é meramente o de criar um Conselho para 
a categoria e impor normas disciplinares de caráter 
geral. O mesmo enfoque é perseguido pelo texto ofe-
recido pelo Deputado Celso Russomano.

Trata-se de iniciativa que em algum momento 
acabaria por ser tentada. Regulamentada a profissão, 
é previsível que se criem os mecanismos para que o 
Estado, outorgante dos privilégios inerentes à regula-
mentação, possa em contrapartida fiscalizar a atuação 
profissional dos beneficiários e punir quem desobede-
cer o comando legal. É assim com advogados, enge-
nheiros, médicos e demais profissões regulamentadas. 
E lei que preveja a criação de uma autarquia para tal 
fim deve ser oriunda do Poder Executivo, sob pena de 
vício de iniciativa. 

No entanto, os aspectos que mais chamam a aten-
ção nos textos, e que foram amplamente questionados 
nas discussões públicas sobre a matéria, veiculadas 
pela mídia em geral, são a previsão de um Código de 
Ética e a aplicação de medidas disciplinares no exer-
cício da profissão. Tais dispositivos, na forma como 
foram redigidos, guardam graves implicações para o 
exercício da liberdade de imprensa. 

A Constituição Federal assegura, em vários dispo-
sitivos, a ampla liberdade de expressão e de imprensa. 
Não é admissível, portanto, que se imponham regras 
que possam, de qualquer modo, limitar essa liberdade 
ou criar constrangimentos ao seu exercício por meio 
de medidas administrativas. Havendo conflito entre a 
liberdade de expressão e outros direitos, tal aspecto 
foge ao alcance de um Código de Ética da profissão. É 
matéria que interessa à sociedade e cujo exame deve 
dar-se no âmbito do Judiciário. 

É incabível, então, a criação de um Código de 
Ética e Disciplina que puna o jornalista sob alegação 
de cometimento de crime de imprensa, como preten-
dem as propostas em exame. Tais crimes, inclusive 
os que atentam contra a honra de pessoas tratadas 
na notícia, estão previstos na Lei de Imprensa (Lei nº 
5.250, de 9 de fevereiro de 1967). Nenhuma entidade, 
além da Justiça, deve pronunciar-se a respeito destes, 
sob pena de caracterizar tentativa de cercear o livre 
exercício do direito de informar.

Não se pode esquecer, de fato, que a atividade 
jornalística é intrinsecamente agressiva aos interesses 
de quem tenha suas mazelas expostas por matéria 
publicada. Mas isto é socialmente legítimo, saudável 
e essencial à democracia. Um Código de Ética da ca-
tegoria pode tornar-se, nesse sentido, uma ameaça à 
sociedade e ao próprio jornalista. A entidade profissio-
nal pode revelar-se uma arena na qual ele venha a ser 
questionado sobre seus atos, pressionado a romper o 
sigilo de suas fontes, ou a envolve-las em sua defesa 
perante os pares, criando-lhes constrangimentos. 

É igualmente incabível aplicar, à profissão de 
jornalista, os cânones da ética de outras profissões. 
Normas de conduta, usualmente admitidas como rele-
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vantes aos atos profissionais de advogados, médicos 
ou engenheiros, tais como a preocupação com a atu-
alização técnica, com a privacidade de seus clientes 
e colegas, com a diligência no trato de equipamen-
tos, com a preservação de uma adequada relação 
de custo-benefício na prática profissional e até com 
a adequada postura no trajar, perdem importância no 
exercício do jornalismo. 

A ética do jornalista, assim, vai na contramão da 
ética de outras profissões. Seu compromisso é com a 
denúncia, com a apuração dos fatos que surjam no 
subsolo da sociedade, nas engrenagens do Estado, 
nos sinuosos corredores do poder. O jornalista tem a 
obrigação ética de revelar o que possa prejudicar a ou-
trem, até mesmo a um colega de profissão, se o fizer 
em favor da sociedade. Tem o direito de preservar o 
sigilo de suas fontes, se isto for relevante à obtenção 
da informação. Tem a liberdade de questionar, agredir, 
comportar-se mal, vestir-se mal, romper com as nor-
mas, se isto trouxer, aos olhos da opinião pública, a 
garantia de que não há segredos que não possam ser 
desmascarados, de que a imprensa investiga, confir-
ma e divulga, de forma independente, os desvios de 
conduta a que os poderosos estão sujeitos.

Nas demais profissões, pode-se romper com a 
ética por razões de comportamento, protocolo ou se-
gurança que vão além da norma legal. Já no caso do 
jornalista, perigosos são o bom-mocismo, o respeito 
exacerbado às normas, o temor diante da autoridade. 
Esperamos do jornalista um exercício da ética pautado 
pelo compromisso com a sua palavra, pela coragem 
na busca perseverante da notícia e pela correção na 
sua divulgação. 

Não é este, lamentavelmente, o enfoque dos 
textos que ora examinamos. O Código de Ética e de 
Disciplina da categoria aqui proposto é um mecanismo 
coercitivo, que coloca, nas mãos de qualquer um, o pri-
vilégio de dirigir-se a uma autarquia e pedir, inclusive 
invocando razões fúteis, a punição do jornalista que o 
tenha prejudicado, até mesmo com a suspensão ou a 
cassação do seu registro profissional. 

Tal procedimento conflita, inclusive, com o enten-
dimento de organizações multilaterais a respeito da 
liberdade de expressão. Declaração de 18 de novem-
bro de 2003, de representantes da Organização das 
Nações Unidas (ONU), da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e da Organização para Segurança 
e Operação na Europa (OSCE), destaca que “não se 
deve suspender a credencial de um jornalista com base 
no conteúdo de informações por ele veiculadas”. 

Os aspectos aqui levantados concorrem, em 
suma, para desaconselhar as iniciativas em exame, 
em nome do adequado exercício da profissão de jor-

nalista e da preservação da liberdade de expressão e 
de comunicação. 

A Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj, 
que veio a público assumir a autoria da proposição 
encaminhada pelo Executivo, encontra-se isolada em 
sua defesa. Posicionaram-se publicamente contra a 
proposta a Associação Brasileira de Imprensa – ABI, a 
Associação Nacional de Jornais – ANJ, a Associação 
Brasileira de Emissoras de Radiodifusão e Televisão 
– Abert, bem como diversas vozes influentes do nosso 
jornalismo, como Élio Gaspari, Míriam Leitão, Carlos 
Chagas, Clóvis Rossi, Jânio de Freitas e Ricardo No-
blat, apenas para citar algumas. 

Diante do exposto e em reconhecimento às inúme-
ras expressões contrárias à proposta, o nosso VOTO é 
pela REJEIÇÃO, no mérito, do Projeto de Lei nº 6.817, 
de 2002, e pela REJEIÇÃO, no mérito, do Projeto de 
Lei nº 3.985, de 2004. 

Sala da Comissão,    de dezembro de 2004. 
– Deputado Nelson Proença, Relator.

O SR. MURILO ZAUITH – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero para-
benizá-lo por assumir mais uma vez a Presidência da 
Casa neste momento, o que tanto nos honra e também 
ao PFL, pelo trabalho que V.Exa. executa na Mesa. 

Sr. Presidente, quero também falar de nossa reu-
nião de bancada, à qual V.Exa., um dos ícones do PFL, 
esteve presente e falou muito bem a respeito do grande 
momento que o partido vive nacionalmente.

Na condição de Deputado de primeiro mandato, 
ao chegar a esta Casa, estive sob a liderança do gran-
de José Carlos Aleluia e quero externar publicamente 
o orgulho que tive de ser um de seus comandados, 
pelo aprendizado que nos ofereceu com seu talento e 
preparo à frente do partido. S.Exa. soube se posicionar, 
na democracia em que vivemos no País, como líder 
de um partido de Oposição que ajuda na construção 
de um Brasil melhor.

O Deputado José Carlos Aleluia, que por 2 anos 
teve oportunidade de ser nosso grande mentor, nos-
so grande Líder, hoje também colocou seu cargo à 
disposição do partido, que, com a união que S.Exa. 
tão bem pregou naquela oportunidade, indicou para 
assumir as funções de Líder, no ano que vem, nosso 
colega Deputado Rodrigo Maia, tão bem preparado 
pela condição de Primeiro Vice-Líder nesses 2 anos. 
Agora, será o Líder do PFL.

Esse é o caminho do PFL: ajudar o Brasil a con-
solidar a democracia, deixando-a cada vez mais forte, 
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com pessoas preparadas para representar o partido. 
Fico feliz de pertencer a esse partido e a esse grupo, 
que me deu oportunidade, como o Líder José Carlos 
Aleluia, de participar dos grandes debates, usar a tri-
buna, usar esse microfone de apartes, falar em nome 
do partido, falar em nome de meus colegas, o que me 
trouxe muito orgulho e felicidade. 

Se Deus quiser, ano que vem, com a Liderança 
do Deputado Rodrigo Maia, faremos com que a próxi-
ma Sessão Legislativa também seja muito profícua e 
de muita qualidade.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência cumprimenta o atual Líder do PFL, Depu-
tado José Carlos Aleluia, que, até 15 de fevereiro do 
próximo ano, continuará comandando nossa bancada 
com a eficiência e a proficiência de sempre. Congratu-
lamo-nos com o 1º Vice-Líder, Deputado Rodrigo Maia, 
que acaba de ser escolhido Líder do PFL e assumirá 
na próxima Sessão Legislativa. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o PFL concorda integralmente 
com o relatório do nobre Deputado Nelson Proença, 
que foi muito feliz na análise da questão da liberdade 
de imprensa.

Tenho de ser justo, porque, embora da Oposição, 
entendo que o próprio Presidente Lula não poderia 
ter a intenção que terminou manifestada neste proje-
to. A história democrática do Presidente, bem como 
a do Brasil, depois da redemocratização iniciada na 
década de 80, não comportam instituições como o 
Conselho Federal de Jornalismo, que representaria 
instrumento semelhante aos criados na década de 30 
por Stalin e Hitler, com a pretensão de estabelecer a 
imprensa oficial.

Há ainda outro projeto e vamos lutar com igual 
força para que seja rejeitado se apresentado ao Con-
gresso. Trata-se do projeto que completa a revolução 
cultural, mas tenta controlar o audiovisual e o cinema, 
portanto, ramos importantes da arte e da criação. Basta 
ver, por exemplo, o tipo de criatividade que se tornou 
presente na vida nacional alemã após a república de 
1919 até o início do regime fascista. 

Não podemos admitir que haja arte oficial, im-
prensa oficial, cinema oficial, audiovisual oficial ou 
música oficial. Portanto, iremos votar com o Relator, 
pela rejeição, e anunciamos que votaremos também 
contra a criação da Agência chamada ANCINAV, o que 

seria uma agressão à televisão brasileira, ao cinema 
brasileiro e à criação brasileira.

O SR. VIEIRA REIS – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. VIEIRA REIS (PMDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei com o meu partido, o PMDB.

O SR. DEVANIR RIBEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DEVANIR RIBEIRO (PT – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já que somos 
poucos Deputados no plenário, o ar-condicionado fica 
muito frio, o que ninguém suporta. Eu, pelo menos, 
não estou suportando. Quando estiverem presentes 
aqui 500 Deputados, é possível aumentar um pouco, 
porque o calor humano combate o frio. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Eu 
gostaria que fossem lidos os 4 pareceres em nome 
das Comissões. 

Para oferecer parecer ao projeto pela Comissão 
de Educação e Cultura, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Gilmar Machado. (Pausa.)

O SR. FRANCISCO RODRIGUES – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (PFL – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência consulta o nobre Deputado Onyx Lorenzoni so-
bre se quer oferecer parecer aos projetos. (Pausa.) 

Então, é pela Comissão de Educação e Cultura 
ou pela Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, uma das duas. 

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
parecer é pela rejeição dos dois projetos: do principal 
e do apensado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pela 
Comissão de Educação e Cultura?

O SR. ONYX LORENZONI – Exatamente, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer aos projetos, 
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, ao Sr. Deputado Zonta.
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O SR. ZONTA (PP – SC. Para emitir parecer. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o parecer é pela 
rejeição dos dois projetos. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer aos projetos, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
ao Sr. Deputado José Thomaz Nonô.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
é com imensa satisfação que me invisto dos poderes 
da CCJC, que tive a honra de presidir em legislaturas 
passadas. 

Quero dizer a V.Exa. que nos dedicamos, com 
especial afinco, ao exame da matéria tanto no que diz 
respeito ao Projeto de Lei nº 6.817, de 2002, como ao 
Projeto nº 3.985, de 2004, apensado ao primeiro. 

Ao longo de muitos anos nesta Casa, jamais vi 
algo tão aberrante às liberdades individuais como es-
sas contribuições legislativas. Examinamos como tal 
apenas pelo respeito que esta Casa tem à iniciativa 
legiferante, parta de quem partir. Na realidade, os pro-
jetos em epígrafe ferem a Constituição naquilo que há 
de mais sagrado: o direito à livre expressão. 

O projeto que analisamos, sob o prisma da CCJC, 
é claramente restritivo e impositivo de limitações ao 
exercício do poder de informar. A juridicidade, pelos 
mesmos motivos, deixa muito a desejar, vez que o 
projeto não tem consistência jurídica tal que permita 
a esta Casa sua aprovação. 

Por fim, quanto à técnica legislativa, não haveria 
reparos se não viesse pela via medida provisória. De 
novo o repúdio da Casa, vez que a medida provisória, 
na espécie, não é urgente nem relevante. Enfim, sob 
qualquer prisma que se observe, não merecem guari-
da o projeto nem o apensado. 

Assim sendo, nós nos pronunciamos contraria-
mente ao projeto e ao a ele apensado.

O SR. ZONTA – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ZONTA (PP – SC. Pela ordem. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, como nos foi dada a 
responsabilidade de relatar, gostaríamos de retificar 
o relatório. 

Somos pela rejeição do projeto do Executivo e 
pela aprovação do projeto encaminhado pelo Deputado 
Celso Russomanno.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – In-
formo a V.Exa. que o primeiro projeto é o do nobre 
Deputado Celso Russomanno. E o apensado é o do 
Poder Executivo.

Votaremos apenas o projeto do nobre Deputado 
Celso Russomanno.

O SR. ZONTA – Então, mantemos a posição ini-
cial de rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Infe-
lizmente não podemos fazer isso, porque o primeiro 
projeto é o do Deputado Celso Russomanno e o apen-
sado é o do Executivo. Daí vão cair os dois.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 
oradores inscritos. 

Inscrevi o Deputado Antonio Carlos Magalhães 
Neto para falar em seguida.

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, 
V.Exa. disse que me concederia a palavra pelo Partido 
Progressista.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, que-
ro esclarecer ao Plenário a tramitação desses proje-
tos de lei. 

O projeto do Governo foi apensado ao meu, que 
tramitava pelas Comissões da Casa e cria uma autar-
quia, sem dinheiro do Governo, para regulamentar a 
profissão de jornalista. 

Todas as profissões são regulamentadas, Sr. Pre-
sidente: corretores, farmacêuticos, médicos, advogados 
– todas as profissões liberais têm conselho de classe. 
Infelizmente os jornalistas não o têm. 

Minha proposta é um pouco diferente do projeto do 
Governo, pois cria autarquia privada para regulamentar 
a profissão de jornalista, que hoje em dia possui uma 
carteira que nem fé pública tem. Temos de separar o 
joio do trigo e fazer com que meu projeto continue a 
tramitar normalmente. Não se poderia colocar os dois 
na mesma vala porque existe rejeição ao projeto do 
Governo, apensado ao meu.

Por isso peço a V.Exa. e ao nobres pares que 
não apensem meu projeto ao outro – inclusive fiz um 
pedido nesse sentido –, pois contra o meu não há 
efetivamente rejeição nenhuma por parte de qualquer 
Liderança desta Casa.

Acabo de sair de uma reunião com os Líderes da 
base do Governo que, inclusive, deram total apoio ao 
Partido Progressista para que encontre um caminho e 
meu projeto não fique apensado ao do Governo, que 
está sendo rejeitado. Sr. Presidente, fica parecendo que 
meu projeto é o ruim nessa história, o que me tira até 
mesmo a condição de continuar a defendê-lo.

Na verdade, o projeto é bom, atende aos jornalis-
tas do Brasil, não tem o poder de fiscalizar, não acaba 
com a liberdade de imprensa, como disse o Deputado 
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José Carlos Aleluia. Muito pelo contrário, só regula-
menta a profissão do jornalista.

Sr. Presidente, se possível, peço à Mesa consi-
derar o pedido de desapensamento do meu projeto, 
com o apoio de toda a base do Governo.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
queria aditar uma pequena coisa ao meu relatório, 
posto que alguns entenderam que eu me referia à 
medida provisória.

Não é isso. Trata-se do projeto do Deputado Cel-
so Russomanno, que, apesar de ter muitas virtudes 
– e isso temos de reconhecer –, possui alguns vícios 
capitais. Por exemplo: caberá ao conselho determinar, 
com exclusividade, critérios para o traje do jornalista 
no exercício profissional.

Parece-me que esse ponto é bem focal. Já ima-
ginaram a situação, se alguém definir um tipo de traje 
e o jornalista não se vestir de acordo com o recomen-
dado? Esse impasse será sancionado pelo conselho 
de classe. 

O item tem outro vício ainda mais perigoso: o de 
abrir a janela para o tal conselho de ética, o mesmo 
que, na medida provisória, impõe pena até de cassa-
ção da profissão, a critério dessas hipotéticas normas 
futuras, porque a Casa não permitirá que ele se ma-
terialize, mas o conselho apreciará a seu bel-prazer o 
comportamento de seus profissionais.

Por isso rejeitamos o projeto e aquele ao qual 
foi apensado. 

A SRA. MANINHA – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. MANINHA (PT – DF. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação an-
terior, votei com o partido. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência tomará uma decisão.

Regimentalmente, não há como desapensar o pro-
jeto, a não ser que haja concordância geral não só dos 
Srs. Líderes, mas de todo o Plenário. Pela posição do 
nobre Líder da Minoria, Deputado José Thomaz Nonô, 
não há como desapensar o projeto, como eu disse.

Infelizmente, apesar da minha grande conside-
ração pelo Deputado Celso Russomanno, uma das 
grandes figuras desta Casa, por quem nutro respeito, 
homem trabalhador, sério, com espírito público, a Pre-

sidência rejeita a matéria. Caso contrário, teríamos de 
rasgar o Regimento e criar outra jurisprudência.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Inde-
firo requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente,
Ao tempo em que cordialmente o cumprimento, 

encareço o especial obséquio de Vossa Excelência 
para determinar a desapensação do Projeto de Lei nº 
6817/02, de autoria do Deputado Celso Russoman-
no do Projeto de Lei nº 3985/04, de autoria do Poder 
Executivo.

Certo de poder contar com a atenção de Vossa 
Excelência, sirvo-me do ensejo para renovar-lhe protes-
tos de alta estima e distinta consideração. – Deputado 
Celso Russomanno, 1º Vice-Líder do PP.

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agra-
deço a V.Exa. as palavras. 

Quero deixar claro ao Deputado José Thomaz 
Nonô que o primeiro ponto apresentado por S.Exa., 
relacionado ao traje, está no projeto por um único mo-
tivo: hoje o jornalista é impedido de entrar em determi-
nados recintos por não estar adequadamente trajado. 
Mais uma coisa. É muito engraçado, o jornalista chega 
ao Congresso Nacional e não encontra um lugar para 
sentar. É um profissional, formado, universitário, como 
qualquer um de classe liberal. O advogado chega a 
um tribunal, tem uma cadeira para sentar. O jornalista 
chega aqui, tem de sentar no chão dos corredores e 
usar a vestimenta que o órgão exige, caso contrário 
não entra. Por isso consta no projeto de lei o traje.

Deputado José Thomaz Nonô, não sei se V.Exa. 
faz parte da Ordem dos Advogados. Todos os conselhos 
de classe discutem e questionam a ética profissional. 
Não podia ser diferente esse projeto.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a paciência e 
as palavras.

O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o PPS.

Aproveito para enaltecer o parecer do Deputado 
Nelson Proença, até porque este País precisa garantir a 
liberdade tão duramente conquistada. Não se pode, por 
vias travessas, imaginar-se a censura da imprensa.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
falar contra, concedo a palavra ao Deputado Fernando 
Coruja. (Pausa.) Ausente.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Francisco 
Turra. S.Exa. dispõe de 3 minutos.

O SR. FRANCISCO TURRA (PP – RS. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Relator, em primeiro lugar, quero 
dizer que naturalmente não poderia esperar um parecer 
diferente de um Deputado arejado como V.Exa., ligado 
à comunicação e que sempre primou pela liberdade 
de expressão, pela liberdade de imprensa. Parabéns 
pelo relatório. V.Exa. fez o que todos nós que primamos 
pela liberdade faríamos.

Sr. Presidente, em segundo lugar, quero mostrar 
a indignação de muitos que não podem falar hoje sobre 
essa famosa pauta que alguns montam nesta Casa. 
Saio no final do ano entristecido.

Vejam V.Exas. que há um mês, quando o Presi-
dente disse que haveria votação, comentei o seguinte: 
“Temos uma matéria importante para o Brasil, que é o 
projeto de biossegurança”. Pois fizemos todas as con-
cessões possíveis. Ontem à noite saí deste plenário 
confiante de que votaríamos, por exemplo, a PEC Pa-
ralela e o apoio aos Prefeitos, que estão mendigando 
e clamando por algo que mitigue a injustiça do cen-
tralismo federal.

Imaginem V.Exas. que o centralismo faz com que 
se vibre pelo fato de se dar 1% de misericórdia aos 
Prefeitos. No tempo do nobre companheiro e Deputado 
Delfim Netto, eu era Prefeito e saí daqui com 3%, es-
pumando de raiva, porque o centralismo continuava. 
Naquela época, não havia CPMF nem CIDE sonega-
da dos Prefeitos. E tantas coisas mais. O centralismo 
está matando: menos Brasília, mais Município, melhor 
para o Brasil.

Mas, Sr. Presidente, nobre Deputado Inocêncio 
Oliveira, falo em nome de muitos que talvez formem a 
minoria silenciosa, mas a maioria do Brasil que quer ver 
um país melhor. Minha indignação é ver que o projeto 
da Lei de Biossegurança vai para o arquivo no final do 
ano legislativo. E não é mais o ruralista que está aí, é 
aquele que espera por saúde, que tem a expectativa 
de se ver recuperado. É a ciência a serviço da semen-
te, da saúde e da vida. 

O projeto sobre biossegurança foi o mais discuti-
do nesta Casa. Perdemos 2 bilhões de dólares nesse 
comércio de sementes e, sinceramente, não sei como, 
não sei por que nós todos estamos vendo esse projeto 
ser relegado a um plano secundário.

Não posso conceber que não seja estabelecida 
prioridade no elenco de projetos para formar a pauta. 
E mais, vi o Deputado Miro Teixeira defendendo ardua-
mente, em nome da Casa e da dignidade, a PEC Para-

lela. Estão aí tantos frustrados, sem condições de saber 
o que acontece, porque os encontros e desencontros 
fazem com que passemos aqui como espectadores, 
votando falência, crentes de que cumpririam a pala-
vra. Depois do voto da falência, tudo para as calendas 
gregas. Assim não se faz. O tratamento tem de ser de 
dignidade e respeito para com o Brasil e os brasileiros 
que confiam que votamos em favor do País.

Muito obrigado.
O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei a orientação do PPS.

O SR. JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, acompanhei o meu partido.

A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL – MT. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Daniel Almeida.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA-
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVI-
SÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMEN-
TE PUBLICADO.

O SR. VIC PIRES FRANCO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. VIC PIRES FRANCO (PFL – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na úl-
tima votação, votei com o meu partido.

A SRA. NICE LOBÃO (PFL – MA. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o meu partido.

O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do meu partido. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
discutir a matéria, concedo a palavra ao nobre Depu-
tado Darcísio Perondi, que falará contra.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, por um lado, estou triste. O Ministério da Fazen-
da não cumpriu o compromisso firmado com os Pre-
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feitos de aumentar em 1 ponto percentual o repasse 
do Fundo de Participação dos Municípios. Estou muito 
triste também porque o Presidente João Paulo Cunha 
não cumpriu o que foi acertado ontem à noite e não 
colocou em votação o projeto de lei da biossegurança. 
Disse S.Exa. que a Ministra Marina Silva não quer que 
o projeto seja votado agora e até ameaça demitir-se. 
O Presidente Lula silencia.

Por outro lado, estou feliz. Esta Casa não vai 
permitir a criação do Conselho de Jornalismo, e im-
prensa sem liberdade é terra sem sol e água, vida 
sem oxigênio.

Em 2 anos de mandato, o Governo Lula já deu 
muitos sinais de que busca, consciente ou incons-
cientemente, transformar o Brasil num país de regime 
totalitário. Senão, vejamos: Lei da Mordaça para con-
trolar o Ministério Público – antes não, agora sim —; 
propaganda maciça; partidarização do Estado – quem 
manda é o comissário José Dirceu —; Agência Na-
cional do Cinema e do Audiovisual para controlar os 
artistas. Sr. Presidente, isso lembra Stalin, Mussolini, 
Hitler. Agora mais uma surpresa: querem controlar 
também os jornalistas. 

Houve reação contrária de todos os brasileiros, 
e dos próprios jornalistas, que não são pelegos, não 
querem criar uma autarquia federal ou sei lá o quê. O 
que se propõe com este projeto é a criação de um órgão 
atrelado ao comitê do secretário do Presidente Lula.

Parabéns, Deputado Nelson Proença, por vetar 
este projeto. Sou médico, e nós precisamos sim de um 
conselho, mas nossa profissão é completamente dife-
rente da de jornalista. O jornalista tem de ser livre para 
investigar. Ninguém pode controlar sua caneta. Ele não 
precisa usar gravata para ser investigativo, precisa, isto 
sim, ter certeza na hora de investigar incertezas.

Sr. Presidente, estou feliz porque esta Casa vai 
dizer “não” ao partido hegemônico, “não” ao controle da 
liberdade de imprensa, “não” ao controle dos artistas. 
O projeto hegemônico não vai prosperar.

Mas há tempo, Sr. Presidente. Vamos cumprir 
os acordos feitos. Sr. Presidente da República, não 
transforme o Brasil num partido comandado pelo co-
missário José Dirceu.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

discutir, concedo a palavra à nobre Deputada Vanessa 
Grazziotin, que falará a favor.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, desde que cheguei a esta Casa, há exa-
tamente 6 anos, participo da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, que analisa mais 

de uma centena de projetos de lei atinentes à regula-
mentação de profissões.

O projeto de lei encaminhado pelo Poder Execu-
tivo, assim como o apresentando pelo nobre Deputado 
Celso Russomanno, deveria estar neste momento na 
Comissão de Trabalho, sendo objeto dos debates que 
lá realizamos todas as semanas. Mas, de forma es-
tranha, chega a proposição ao plenário desta Casa, e 
certamente será rejeitada, com argumentos que nós 
não podemos aceitar – nós, que tivemos a oportuni-
dade de debater o mérito do projeto. 

Na Comissão de Trabalho, realizamos há algumas 
semanas uma belíssima audiência pública para discutir 
o mérito desta matéria. Ouvimos posições favoráveis e 
posições contrárias. Da audiência participaram várias 
entidades, entre elas a Federação Nacional dos Jor-
nalistas – FENAJ, a Ordem dos Advogados do Brasil, 
a ABERT e algumas centrais sindicais.

A propósito, o representante da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil declarou aos membros da Comis-
são de Trabalho sua posição favorável à criação do 
Conselho. 

Concluímos naquela audiência pública que não 
há nem nunca houve dos jornalistas ou de sua entida-
de representativa, a FENAJ, ou do Governo nenhuma 
intenção de impor censura à imprensa brasileira. Não 
há, Sr. Presidente! Não há por que um Deputado vir 
à tribuna comparar este projeto a atos praticados por 
Hitler ou por Mussolini. Não podemos admitir esse 
tipo de insinuação. Não é esse o tipo de governo que 
temos no País. Os jornalistas merecem mais respeito. 
O órgão que os representa não agiria dessa maneira. 
Não passou pela cabeça de nenhum democrata com-
prometido com a luta pela liberdade apresentar um 
projeto que significa a censura prévia para a imprensa. 
Esse tempo já acabou, e aqui fala uma pessoa filiada 
a partido que não só lutou contra a ditadura – esse, 
sim, um governo que submetia a censura prévia os 
meios de comunicação –, mas perdeu centenas de 
seus militantes nesse caminho. 

Sr. Presidente, o PCdoB está apresentando ao 
projeto um substitutivo que sabemos que dificilmente 
será aprovado, mas fazemos questão de firmar nossa 
posição. Dizemos àqueles que são contra que precisa-
mos avançar. Os jornalistas do nosso País merecem a 
regulamentação de sua profissão. A própria categoria 
já apresentou sugestões para modificar o projeto e 
evitar qualquer tipo de dupla interpretação. Concorda 
a categoria em criar um conselho de jornalistas, e não 
mais um conselho de jornalismo; concorda a categoria 
com uma série de modificações que acabaria com essa 
polêmica, porque tornaria o projeto mais claro. 
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Ora, se o advogado, o farmacêutico, o médico, o 
odontólogo têm direito a uma profissão regulamentada 
e a um conselho, por que não terem esse mesmo direito 
os profissionais da comunicação, os jornalistas? 

Portanto, Sr. Presidente, embora sabendo que 
há um acordo, faço um apelo para que o projeto não 
seja rejeitado e, com tempo, tranqüilidade e maturida-
de, encontremos uma saída que dê aos jornalistas o 
conselho que eles tanto reivindicam. 

Muito obrigada.
O SR. ROBÉRIO NUNES – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ROBÉRIO NUNES (PFL – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, acompanhei a orientação do meu partido.

A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com meu partido.

A SRA. ZELINDA NOVAES (PFL – BA. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei o meu partido.

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, segui a orientação do meu partido.

O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, acompanhei meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Gabeira, 
para falar contra a matéria. 

O SR. FERNANDO GABEIRA (Sem Partido – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, não é comum ocupar esta tribuna para 
falar de projetos que já estão derrotados. No entanto, 
quero chamar a atenção para o momento que vivemos. 
Esse projeto está sendo apresentado nesta Casa por 
alguns dos seus poucos defensores como uma rei-
vindicação de todos os jornalistas brasileiros, mas, se 
examinarmos bem, dificilmente o jornalista brasileiro 
vai pedir a criação de um conselho que o monitore, o 
fiscalize, o oriente. 

Já tive oportunidade de dizer que sou jornalista 
há mais de 40 anos. Cobri guerras e entrevistei pre-
sidentes. Não posso entender como esse conselho, 
formado de burocratas que, às vezes, nem saem às 
ruas, vai me orientar. Isso não tem sentido. 

O pior é que a constituição do conselho seria feita 
de tal maneira que a primeira direção seria a que está 
aí, a da FENAJ, composta de pessoas ligadas ao Par-
tido dos Trabalhadores. Esse conselho, durante 4 anos, 
seria formado majoritariamente por jornalistas filiados 

ao partido do Governo. Entraríamos numa situação 
semelhante à vietnamita, à cubana, à norte-coreana 
ou à chinesa, embora cada um destes 4 países tenha 
suas nuances no controle do jornalismo.

Quero dizer também ao Deputado Celso Russo-
manno que respeito muito seu projeto e suas intenções, 
mas dizer que o jornalista precisa definir como deve es-
tar vestido é uma incompreensão do que é o jornalismo. 
Em certos momentos, o jornalista veste-se de pedreiro, 
de médico, de qualquer coisa para conseguir fazer sua 
matéria, se ele é um jornalista investigativo. 

Portanto, para o jornalista, o importante não é 
como ele se veste, mas obter o material de que preci-
sa para publicar em seu jornal. 

Sr. Presidente, esta discussão está obstruindo 
outra mais importante, que interessa aos jornalistas 
brasileiros. Refiro-me ao acesso aos documentos do 
Governo e não apenas ao acesso aos documentos da 
ditadura militar. Este é apenas um aspecto. É necessá-
rio uma lei de transparência democrática no Brasil. Os 
jornalistas, a opinião pública e os historiadores devem 
ter acesso aos documentos, mas não há avanços nesse 
sentido. Se um brasileiro quiser conhecer um documen-
to, não saberá a quem procurar nas repartições. 

Para que V.Exas. tenham idéia, os Estados Uni-
dos, com sua Lei de Transparência, gastam 300 milhões 
de dólares por ano para permitir que cada americano 
que queira tenha acesso aos documentos governamen-
tais. No Brasil, hoje, esse acesso aos documentos não 
é permitido, e o Governo não os prepara. Onde estão 
os documentos a respeito da nossa decisão de ir para 
o Haiti? Não existem. Aparentemente, houve uma liga-
ção do Presidente Chirac para o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Onde estão as notas taquigráficas 
das discussões feitas pelo Conselho de Ministros brasi-
leiro para decidir que iríamos para o Haiti? Onde estão 
as discussões taquigrafadas, gravadas, que levaram o 
Governo à medida provisória que permitiu a plantação 
clandestina de transgênicos no Brasil?

Há um grande déficit democrático no País, Sr. 
Presidente. Esse déficit democrático não é, nem deve 
ser pensado no sentido de restringir a atuação dos 
jornalistas. O que devemos fazer é ampliar a ação 
dos jornalistas, para que tenham possibilidade de ter 
conhecimento do que faz o Governo. Essa é a nossa 
tarefa fundamental, e essa discussão sobre a criação 
do Conselho Nacional de Jornalistas apenas obstrui 
o fato de que precisamos avançar na democracia e 
na transparência. Essa é a tarefa dos democratas 
brasileiros.

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Carlos Willian, para 
falar a favor da matéria.

O SR. CARLOS WILLIAN (PSB – MG. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, no encerramento deste 
ano legislativo, aproveito para parabenizar V.Exa. pela 
forma competente, democrática e soberana com que 
sempre conduziu os trabalhos desta Casa. Com cer-
teza, o Brasil saberá reconhecer o trabalho do grande 
homem público que é V.Exa., que tem dirigido as ses-
sões desta Casa com tanta competência.

Nesta oportunidade, também parabenizo toda a 
assessoria da Mesa Diretora.

Sr. Presidente, inscrevi-me para falar a favor da 
criação da Ordem dos Jornalistas do Brasil, mas, como 
meu tempo é escasso, vou falar sobre outra coisa. 

Ontem à noite, vim à tribuna para falar sobre a 
Lei de Falências e disse que, lamentavelmente, vinha 
falar de outra falência, ou seja, a falência dos Municí-
pios mineiros. 

Minas Gerais, com 853 Municípios, a maioria em 
situação de penúria, não foi agraciada ou não teve seus 
problemas resolvidos, ficando apenas com 1 ponto no 
Fundo de Participação dos Municípios.

Sr. Presidente, ouvi o Líder do Governo, que é 
meu Líder, pois faço parte da base de sustentação do 
Governo, dizer que o Presidente Lula foi o Presidente 
que mais fez pelos Prefeitos do Brasil. Disse-lhe que, 
com todo o respeito às suas palavras, não poderia ca-
nonizar o Presidente da República, porque ainda não 
chegaram nos Municípios de Minas Gerais os efeitos 
dos milagres de que ele havia falado. 

Disse-lhe ainda que precisaríamos fazer um acor-
do, que, como garantiu o Presidente João Paulo Cunha, 
seria cumprido hoje, juntamente com alguns Líderes 
partidários.

Pois bem, Sr. Presidente, aproveito o fato de os 
nossos trabalhos estarem sendo transmitidos pela 
TV Câmara – vários Prefeitos me telefonam para per-
guntar se essa matéria será votada –, para dizer aos 
Prefeitos que tenho uma triste notícia a lhes dar. La-
mentavelmente, não vamos aprovar a PEC da reforma 
tributária, porque essa matéria nem vai entrar mais em 
pauta este ano. 

Srs. Prefeitos, com tristeza cumpre-nos informar 
que, lamentavelmente, o percentual de 1% que está 
sendo aguardado para pagar o 13º do funcionalismo 
em dezembro não será concedido simplesmente por-
que o Governo entende que, se votar somente essa 
matéria, não conseguirá aprovar a outra.

Retorno a Minas Gerais satisfeito porque obtive-
mos várias vitórias, mas triste por não ter ajudado o 
povo brasileiro, os funcionários públicos municipais e 

os Srs. Prefeitos. Não levo essa responsabilidade so-
mente aos Prefeitos, mas aos Líderes políticos, que 
não tiveram competência suficiente para costurar esse 
acordo, e aos Srs. Deputados, que não conseguiram 
honrar o compromisso, pois há mais de 30 dias esta-
mos iludindo os Prefeitos, prometendo-lhes que vamos 
resolver o problema.

Sei que a responsabilidade não é de todos nós. 
Mas estou assumindo a responsabilidade pela traição 
dos Prefeitos a essas pessoas que não honraram seus 
compromissos. Volto ao meu Estado triste, mas com 
a consciência tranqüila de que fiz o possível e de que 
a culpa não é só minha.

Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. João Paulo Cunha, Pre-
sidente.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a reforma do Judiciário, cuja 
promulgação ocorreu no dia 8 passado, em memorável 
solenidade do Congresso Nacional, representou passo 
significativo na grande caminhada em busca de uma 
maior celeridade na prestação jurisdicional.

O Ministro Nelson Jobim, Presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, congratulou – se com o magno 
acontecimento, realçando o regozijo dos nossos ma-
gistrados pela iniciativa, afinal concretizada, cuja tra-
mitação exigiu mais de 12 anos de estudos acurados, 
em ambas as Casas.

A mídia nacional destacou a auspiciosa delibera-
ção, fazendo isso por meio de editoriais, como o que 
inseriu o jornal O Globo, sob o título Bons Ventos.

Eis o editorial em sua íntegra, para que passe a 
constar dos Anais da Câmara dos Deputados: 

“Em linha com o controle externo e outros 
pontos da Reforma do Judiciário recentemente 
aprovada, a governo deve enviar ao Congresso 
ainda este mês um conjunto de projetos para 
agilizar a Justiça. A diferença está em que esta 
chamada segunda fase da reforma tem como 
propósito central a simplificação de procedi-
mentos – o que deu ao pacote o adequado 
apelido de reforma processual.

Alguns pontos, como era de se esperar, 
já estão provocando polêmica. É o caso, por 
exemplo, da punição de advogados que recor-
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rerem a medidas puramente protelatórias. Ou-
tras propostas dificilmente encontrarão oposi-
ção – como a redução à metade dos prazos 
para recursos quando uma das partes for a 
Fazenda ou Ministério Público; ou a criação de 
estímulos para acordo antes do início dos pro-
cessos, para desafogar o Judiciário; ou ainda 
a possibilidade de se proceder a separações 
de casais em cartório, sem a necessidade de 
recurso à Justiça.

Se o controle externo deverá proporcio-
nar ao Poder Judiciário um bem-vindo grau de 
transparência e credibilidade, sem ferir sua au-
tonomia, esse conjunto adicional de medidas 
poderá ser uma importante contribuição para 
agilizar processos e desafogar tribunais.

Naturalmente, cada cláusula precisa ser 
devidamente analisada e discutida – e modifi-
cada ou rejeitada, quando for o caso – mas o 
sentido geral das medidas é bastante positivo. 
É de esperar que sua aprovação não enfrentará 
grande resistência por parte da magistratura, 
porque, em última análise, o maior ganho será 
da própria imagem da Justiça”.

Vamos aguardar, agora, as leis processuais, que 
complementarão a aludida reforma. 

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho 
um requerimento de preferência para votação de pro-
jeto de lei de minha autoria, o qual peço seja retirado 
de pauta, haja vista que o PCdoB apresentou substi-
tutivo, subscrito por mim, emenda substitutiva global, 
que cria o Conselho do Jornalista e não do Jornalismo, 
atendendo às reivindicações do Plenário.

Então, peço a retirada do meu requerimento de 
preferência.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – O.k., 
Deputado. Fica, portanto, retirado requerimento no 
seguinte teor:

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 160, do Regimento Interno, 

requeremos PREFERÊNCIA para a votação do Projeto 
de Lei nº 6817, de 2002.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2004. – 
Deputado Celso Russomanno, 1º Vice-Líder do PP.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Ferro, 
que falará a favor da matéria.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, essa é uma discussão crítica e central sobre 
um dos pilares da democracia, que é exatamente a 
democratização dos meios de comunicação.

Estamos assistindo nesta tarde a um encami-
nhamento que busca, em primeiro lugar, impedir o 
debate sobre a proposição que a FENAJ discutiu com 
os sindicatos em escala nacional. Não estou entran-
do no mérito da questão, mas lamentando a perda de 
oportunidade que o País tem para discutir como será 
a sua política de comunicação nacional.

Como construir uma democracia se não estabe-
lecermos as bases para constituir um cenário onde 
haja democracia nas comunicações? Quem duvida 
dos pretorados existentes nos meios de comunica-
ção neste País? É impressionante que nesta Casa se 
manifestem vários Parlamentares donos de meios de 
comunicação para falar em liberdade de expressão. 
Até eticamente se exigiria postura mais comedida para 
tratar desse assunto. 

Estamos querendo fazer o debate. Não estamos 
nem entrando no mérito da questão. Estamos de ime-
diato tolhendo o debate sobre o direito de os jornalistas 
terem ou não o conselho. Seria preciso ouvir os diver-
sos segmentos e discutir um dos pilares da estrutura 
conservadora da posse das comunicações deste País. 
Essa é a questão de fundo. 

É importante verificarmos como esse tema traz 
à baila tantas calorosas manifestações, mas o que se 
poderia exigir de jornalistas e Parlamentares seria a 
coragem de realizar esse debate. Nesse sentido, ma-
nifesto-me contrariamente e coloco-me favorável à 
proposta apresentada pelo Executivo, até porque essa 
matéria é de interesse capital para a construção da 
democracia no Brasil. Não pedimos nada mais nada 
menos do que o direito de debater a posse e o controle 
dos meios de comunicação neste País. É evidente que 
ouvimos nesta Casa diversos argumentos curiosos, 
alguns oportunistas, de pessoas que afirmam estar 
preocupadas com a liberdade de imprensa. Ora, que 
preocupação é essa com a liberdade de imprensa que 
nos impede de debater o direito de se constituir um 
conselho profissional de jornalistas?

Seria importante inclusive para aperfeiçoar esse 
mecanismo, e o que estamos assistindo é à profun-
da reação de conteúdo de mérito ideológico contra o 
debate da posse dos meios de comunicação. Esse é 
um dos pilares do reacionarismo que ainda existe na 
estrutura dessa discussão no Brasil. E aí, Sras. e Srs. 
Parlamentares, não podemos aceitar esse processo 
que tolhe o debate. 
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Lamento profundamente ouvir um companhei-
ro respeitável como o Deputado Fernando Gabeira 
se posicionar energicamente contra essa iniciativa. 
Deputado Gabeira, precisamos verificar o conteúdo 
antidemocrático da proposta, temos ou não de analisar 
a estrutura de quem manda na mídia deste País. Aí 
está o calo, o nó desse debate que, infelizmente, não 
querem concretizar. Lamento que Parlamentares donos 
de estrutura de comunicação não se sintam eticamente 
impedidos de usar esse tipo de discurso. Espero que 
aprendam, e voltemos a analisar o assunto. 

Não vamos fugir do exame em nome da demo-
cracia. O País não vai fugir do debate em nome da 
democracia. Temos, em algum momento, de nos en-
contrar corajosamente para examinar os meios de co-
municação no Brasil. Lamentavelmente, hoje estamos 
tolhendo, impedindo a discussão da posse dos meios 
de comunicação no Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Walter Feldman, 
que falará contra a matéria.

O SR. WALTER FELDMAN (PSDB – SP. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a Câmara dos Deputados discute projeto de extrema 
relevância para a compreensão do atual processo de-
mocrático brasileiro. Primeiro, salientarei o modo como 
a proposição tramitou nesta Casa. 

Antes, porém, faço uma ressalva em relação ao 
projeto do Deputado Celso Russomanno, sobre a cria-
ção da Ordem dos Jornalistas do Brasil, que possui 
características semelhantes às de outras categorias 
profissionais, mas tem uma visão do funcionamento do 
setor profundamente diferente da que teve o Governo 
Federal para embasar o projeto de criação do Conselho 
Federal de Jornalismo. Portanto, destaco a avaliação, 
o diagnóstico, a posição da bancada do PSDB em re-
lação ao projeto do Deputado Celso Russomanno. 

Na medida em que há apensamento e que existe 
debate nacional sobre o Conselho Federal de Jorna-
lismo, gostaria de deter minha análise à formulação e 
ao envio da matéria à Câmara dos Deputados. 

Em primeiro lugar, a tramitação do projeto não se-
guiu procedimentos que proposição com semelhantes 
conteúdo e características exige. Jamais poderíamos 
aprovar um requerimento de urgência que acelerasse 
de forma desnecessária, indevida e grave a reformu-
lação do debate, dos conceitos e das idéias que a Câ-
mara poderia oferecer nas mais variadas Comissões 
e, por fim, neste plenário. Portanto, discordamos da 
forma de tramitação. 

Em segundo lugar, na linha de pensamento do 
Deputado Fernando Gabeira, há experiências interna-

cionais, notadamente no Leste Europeu e em outras 
Nações que conceberam uma forma mais centralizada 
de poder, de mecanismos para discutir a chamada po-
lítica cultural engajada, ou um controle dos excessos 
do chamado jornalismo livre. Os resultados dessas 
experiências não são positivos. 

Quero lembrar que a experiência da União Sovi-
ética, independentemente dos seus avanços na área 
social, e as tentativas, particularmente da construção 
de uma cultura engajada, não deram resultados, por-
que foram de encontro àquilo que se concebe como 
liberdade da arte e da cultura. 

Da mesma forma, o Conselho Federal de Jor-
nalismo insere-se num debate de característica inci-
piente e embrionário, num longo percurso ainda a ser 
realizado sobre a consolidação do sistema democrá-
tico nacional. 

O ex-Governador Franco Montoro dizia que é 
muito mais fácil derrotar a ditadura do que consolidar a 
democracia. E as experiências internacionais, mesmo 
na Europa e nos Estados Unidos, revelam isso.

Ainda há um longo caminho a ser percorrido, que 
traduz a necessidade de nós, que temos representa-
ção legítima da população, compreendermos na sua 
essência o que significa liberdade plena.

O filósofo Amartya Sen, em seu extraordinário 
livro publicado recentemente, dizia que interpreta o 
desenvolvimento como liberdade, a necessidade de 
incorporarmos valores e conceitos, que sejam absoluta-
mente universalizados para que conselhos com essas 
características possam, por fim, ser minimamente pen-
sados, mas, com muito cuidado, serem estruturados, 
porque poderão dificultar, evitar e restringir a liberdade 
necessária do povo.

A posição do PSDB, independentemente daquilo 
que tem de mérito o projeto do Deputado Celso Russo-
manno, é contrária à aprovação do Conselho Federal 
de Jornalismo.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL 
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, nas votações anteriores, votei conforme orien-
tação do partido.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer uma 
comunicação relevante: o Relator da PEC da Previdên-
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cia está em plenário e trouxe a notícia de que é possível 
votar, desde que haja acordo de procedimentos. 

Portanto, convido os Srs. Deputados que venham 
ao plenário. Este é um momento alvissareiro e uma 
ótima maneira de concluirmos nosso trabalho, mesmo 
com outros temas ainda pendentes. 

Havia o rumor de que o Governo estava contra 
essa votação, mas ele a liberou. 

O Relator está presente e dá o parecer favorável 
aos 2 destaques pretendidos pelas entidades, que não 
têm visão corporativa, mas de organização do Esta-
do. Então, depende de adotarmos o acordo de proce-
dimentos, para nos limitarmos a esses 2 destaques 
e fecharmos esse assunto, que acabou sendo uma 
fenda de mal-entendidos desde que houve a votação 
no Senado.

Então, os Srs. Deputados que estão nos gabi-
netes fiquem sabendo disso e, se puderem, venham 
ao plenário.

O SR. CORAUCI SOBRINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CORAUCI SOBRINHO (PFL – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei a orientação do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
cedo a palavra ao último orador inscrito, Deputado 
Almir Moura.

O SR. ALMIR MOURA (Bloco/PL – RJ. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, uma das questões mais delicadas do Esta-
do Democrático de Direito é o trade-off entre liberdade 
de imprensa e direitos fundamentais do homem como 
o direito à privacidade e de imagem.

Hoje, em face da falta de um órgão controlador 
constituído pelos próprios jornalistas e da debilidade 
do Judiciário para coibir abusos da liberdade de im-
prensa, a balança pende contra o cidadão comum, 
que, com freqüência, tem devassada sua intimidade, 
e fica tudo por isso mesmo.

O Conselho de Jornalismo, a meu ver, não é de 
maneira nenhuma uma expediente para coibir a liber-
dade de imprensa, mas para racionalizá-la. De certo, 
um órgão composto por jornalistas mais experientes 
para controlar o impulso de profissionais incontinen-
tes não mitigaria a liberdade de imprensa. Ao contrá-
rio. Torná-la-ia mais eficiente como instrumento para 
alcançar uma democracia madura. 

No mais, outras classes de profissionais liberais, 
como advogados, médicos e engenheiros, têm a sua 
própria organização de classe e, nem por isso, ques-
tiona-se a sua liberdade profissional.

Sou defensor da liberdade de imprensa, mas en-
tendo que, como outros direitos constitucionais, este 
precisa ter sua amplitude corretamente demarcada, 
para não acontecer de seu exercício ferir a esfera ju-
rídica individual. 

É preciso sopesar os princípios constitucionais 
porque a aplicação desenfreada e simultânea de todos 
eles acabaria por inviabilizá-los por completo.

Gostaria que o Congresso apreciasse a viabilidade 
do Conselho Federal de Jornalismo, aperfeiçoando os 
pontos encaminhados pelo Poder Executivo. Creio que 
poderíamos chegar a um bom projeto que resguarde 
ao máximo a liberdade de imprensa como também os 
direitos individuais sensíveis a seu exercício abusivo.

Sr. Presidente, na qualidade de representante do 
Estado Rio de Janeiro, sou a favor da criação desse 
conselho e votarei pelo projeto de lei. 

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 
discussão. (Pausa.)

NÃO HAVENDO MAIS ORADORES INS-
CRITOS, DECLARO ENCERRADA A DIS-
CUSSÃO.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Está 
prejudicado requerimento no seguinte teor:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 117, XI do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o en-
cerramento da discussão do PL 6.817/04.

Sala das Sessões, Luiz Sérgio, Vice-Líder do PT; 
Wilson Santiago, Vice-Líder do PMDB; José Carlos 
Aleluia, Líder do PFL; Nelson Marquezelli, Vice-Líder 
do PTB; Almir Moura, Vice-Líder do Bloco PL/PSL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – passa-se 
à votação da matéria.

O PROJETO FOI EMENDADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Há 

sobre a mesa a seguinte 

EMENDA DE PLENÁRIO Nº 1

PROJETO DE LEI Nº 6.817, DE 2002

Cria o Conselho Federal dos Jornalis-
tas e os Conselhos Regionais dos Jorna-
listas e dá outras providências.

EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL Nº

CAPITULO I 
Dos Fins e da Organização eos Conselhos  

dos Jornalistas

Art. 1º. Ficam criados o Conselho Federal (CFJ) e 
os Conselhos Regionais dos Jornalistas (CRJs), serviço 
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público não governamental, dotado de personalidade 
jurídica e forma federativa;

§ 1º – O CFJ não está vinculado a quaisquer 
entes estatais 

§ 2º – O CFJ é órgão de habilitação, representa-
ção e defesa do jornalista e de normatização ética e 
disciplina do exercício profissional de jornalista.

§ 3º. Além do disposto no parágrafo anterior, o 
CFJ tem por atribuição defender o direito à livre infor-
mação plural, a liberdade de imprensa, a observân-
cia dos princípios éticos no exercício da profissão e o 
aperfeiçoamento do jornalismo.

§ 4º. Os Conselhos Regionais poderão criar sub-
seções nas condições previstas nesta lei.

§ 4º. Constituem patrimônio dos Conselhos as do-
ações, legados, rendas patrimoniais ou eventuais dota-
ções orçamentárias, bens adquiridos, taxas, anuidades, 
preços de serviços, multas e outras contribuições.

§ 5º. Constitui título executivo extrajudicial a certi-
dão emitida pela diretoria do Conselho Regional com-
petente, relativa aos créditos previstos neste artigo.

§ 6º. O CFJ terá sede e foro em Brasília e juris-
dição em todo o território nacional.

§ 7º. Cada CRJ terá sede e foro na capital do 
Estado ou de um dos Estados de sua jurisdição, a 
critério do CFJ.

CAPÍTULO II 
Do Conselho Federal

Art. 2º. O Conselho Federal dos Jornalistas com-
põe-se de:

– Plenária de Conselheiros Federais 
– Diretoria
– Órgãos fracionários
– Comissões.
Art. 3º. O Conselho Federal será integrado por 

um representante e um suplente de cada Conselho 
regional de jornalistas e por conselheiros diretores em 
numero de cinco membros, sendo um presidente, um 
vice-presidente, um primeiro secretário, um segundo 
secretário e um tesoureiro.

§ 1º. Os Conselheiros representantes dos Con-
selhos Regionais e os conselheiros integrantes da 
Diretoria serão eleitos juntamente com a chapa do 
Conselho Regional.

§ 2º. O presidente exercerá a representação nacio-
nal e internacional do Conselho Federal de Jornalistas, 
competindo-lhe convocar, presidir e representar o CFJ, 
ativa e passivamente, em juízo ou fora dele

§ 3º. O Regulamento Geral definirá as atribuições 
dos membros da Diretoria e a ordem de substituição 
em caso de vacância, licença, falta ou impedimento, 
bem como as hipóteses de perda de mandato.

Art. 4º. Compete ao Conselho Federal:
I – zelar pela dignidade, independência, prerro-

gativas e valorização do jornalista;
II – representar em juízo ou fora dele, os interes-

ses coletivos ou individuais relativos às prerrogativas 
da função dos jornalistas, ressalvadas as competên-
cias privativas dos Sindicatos representativos da ca-
tegoria;

III – representar os jornalistas brasileiros nos 
órgão e eventos internacionais de Jornalismo, exceto 
naqueles de natureza sindical;

IV – editar e alterar o Regulamento Geral, as Re-
soluções e os Provimentos que julgar necessários;

V – supervisionar a fiscalização do exercício pro-
fissional em todo o território nacional;

VI – colaborar com o aperfeiçoamento dos cur-
sos de jornalismo e comunicação social, habilitação 
em jornalismo

VII – autorizar, pela maioria absoluta dos Conse-
lheiros, a oneração ou alienação de bens imóveis;

VIII – promover diligências, inquéritos ou verifica-
ções sobre o funcionamento dos Conselhos Regionais 
em todo o território Nacional e adotar medidas para 
ampliar a sua eficiência e regularidade;

IX – intervir nos Conselhos Regionais em que 
constate grave violação a esta lei ou ao Regulamen-
to Geral;

X – cassar ou modificar, de ofício ou mediante 
representação, qualquer ato de órgão ou autoridade 
do CFJ contrário a esta lei, ao Regulamento Geral, ao 
Código de Ética e às Resoluções e aos Provimentos, 
ouvida a autoridade ou órgão em causa;

XI – reexaminar em grau de recurso, as decisões 
dos Conselhos Regionais, nos casos previstos no Re-
gulamento Geral;

XII – definir e instituir os símbolos privativos dos 
jornalistas;

XIII – emitir a carteira de jornalista, válida em 
todo o território nacional como prova de identidade, 
para todos os fins legais;

XIV – resolver os casos omissos nesta lei e de-
mais normas pertinentes ao CFJ e ao exercício da 
profissão de jornalista.

XV – fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, 
preços por serviços, assim como definir os casos de 
isenção e regras de adimplência.

XVI – definir as condições para inscrição, can-
celamento e suspensão da inscrição, bem como para 
revisão dos respectivos registros dos jornalistas. 

Parágrafo único. A intervenção referida no inciso 
IX deste artigo depende de prévia aprovação de dois 
terços dos conselheiros federais, garantido o amplo di-
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reito de defesa ao Conselho respectivo, nomeando-se 
diretoria provisória para o prazo que se fixar.

XVII – Normatizar o estagio em jornalismo.

CAPÍTULO III 
Dos Conselhos Regionais dos Jornalistas  

e Das Sub-seções

Art. 5º. Os Conselhos Regionais de Jornalistas 
compõem-se:

I – dos conselheiros regionais, em número pro-
porcional ao de inscritos, segundo critérios estabele-
cidos no Regulamento Geral, garantindo-se o mínimo 
de cinco titulares e igual numero de suplentes;

II – de um conselheiro efetivo e um suplente junto 
ao Conselho Federal de Jornalistas;

III – de diretores conselheiros, no numero de cin-
co membros, nos mesmos moldes do CFJ.

Art. 6º. Os atos de constituição dos Conselhos 
Regionais, expedidos pelo Conselho Federal, definirão 
suas áreas territoriais de atuação.

Art. 7º. Os Conselhos Regionais exercerão, nas 
respectivas jurisdições, as competências e funções 
atribuídas ao Conselho Federal, no que lhes couber, 
observando-se as normas gerais estabelecidas nesta 
lei, no Regulamento Geral, no Código de Ética, nas 
Resoluções e nos Provimentos.

Art. 8º. Compete privativamente aos Conselhos 
Regionais:

I – Emitir registro profissional para o exercício da 
profissão de jornalista

II – Fiscalizar o cumprimento da legislação pro-
fissional no âmbito de sua jurisdição

III – Editar seu Regulamento Interno e Resolu-
ções;

IV – Criar e regular o funcionamento das sub-
seções;

V – Reexaminar, em grau de recurso, as decisões 
dos respectivos presidentes, da Comissão de Ética e 
das Seções;

VI – Fiscalizar a aplicação da receita, deliberar 
sobre o balanço e as contas das diretorias e das sub-
seções;

VII – Manter cadastro de jornalistas inscritos;
VIII – Fixar, alterar e receber contribuições obri-

gatórias, preços de serviços e multas;
IX – Acompanhar a realização de concursos pú-

blicos para a carreira de jornalista realizados pelos 
órgão públicos diretamente ou mediante contratação, 
nos casos legalmente previstos, no âmbito da respec-
tiva jurisdição;

X – Desempenhar outras atividades previstas no 
Regulamento Geral;

XI – Fixar honorários para o trabalho jornalísti-
co 

XII – Fiscalizar a observância das normas defi-
nidas pelo CFJ na execução do estágio;

XIII – Emitir registro para sociedades de jornalis-
tas, conforme o Artigo 17.

CAPÍTULO IV 
Das Comissões de Ética

Art. 9º. Junto a cada Conselho Regional funcio-
nará uma Comissão de Ética com sete integrantes, 
eleitos pelos jornalistas a cada três anos e composta 
de quatro jornalistas com exercício profissional igual 
ou superior a cinco anos e três representantes da so-
ciedade civil, de ilibada conduta moral, indicados por 
suas respectivas entidades de classe, conforme pre-
visto no Regulamento.

§ 1º. Cabe à Comissão de Ética do Conselho 
Regional competente, julgar os processos disciplina-
res, instruídos pelas Seções ou por relatores do pró-
prio Conselho, garantido amplo direito de defesa ao 
acusado;

§ 2º. A decisão condenatória irrecorrível deve 
ser imediatamente comunicada ao Conselho Regional 
onde o representado tenha inscrição, para constar dos 
respectivos assentamentos;

§ 3º. A Comissão de Ética funcionará também 
como órgão consultivo da classe em questões deon-
tológicas;

§ 4º. Os jornalistas candidatos as Comissões de 
Ética dos Conselhos Federal e Regionais não poderão 
ter sido condenados disciplinarmente e deverão estar 
quites com suas obrigações para com a entidade.

CAPÍTULO V 
Das Eleições e dos Mandatos

Art. 10. A eleição dos membros dos órgãos dos 
Conselhos Federal e Regionais, realizar-se-á por voto 
direto e secreto, sempre na mesma data, com exceção 
das Comissões de Ética , ao final de cada mandato 
de três anos, mediante cédula única, dos jornalistas 
regularmente inscritos e quites com suas obrigações, 
conforme dispuser o Regulamento.

Parágrafo único. Os candidatos devem atender 
as seguintes condições:

I – situação regular perante o Conselho Regional, 
inclusive com o pagamento de anuidades;

II – ter sofrido condenação por infração discipli-
nar, salvo se já tiverem sido reabilitados;

III – Exercer efetivamente a profissão há mais 
de quinze anos.
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Art. 11. Vencerá as eleições para o Conselho Fe-
deral, para os Conselhos Regionais e para as Seções a 
chapa que obtiver o maior número de votos válidos.

Parágrafo único. As chapas para o Conselho Fe-
deral e Conselhos Regionais devem ser compostas 
por candidatos à Diretoria e a conselheiros regionais 
e representantes efetivos e suplentes ao Conselho 
Federal.

CAPÍTULO VI 
Da Inscrição

Art. 12. Devem inscrever-se nos Conselhos Re-
gionais, nos termos do Regulamento Geral, tanto os 
jornalistas, quanto sociedades de profissionais.

§ 1º Para inscrição, como jornalista junto ao Con-
selho Regional da área do domicílio profissional, além 
do disposto na legislação que regulamenta a profissão, 
é necessário:

I – capacidade civil;
II – idoneidade moral;
III – prestar compromisso, perante o respectivo 

Conselho Regional.
§ 2º A inidoneidade moral, suscitada por qualquer 

pessoa, será declarada mediante decisão que obtenha 
os votos de pelo menos dois terços dos membros do 
Conselho Regional competente, em procedimento que 
siga os termos do processo disciplinar. 

§ 3º – Não atende ao requisito de idoneidade 
moral aquele que tiver sido condenado por crime infa-
mante, salvo reabilitação judicial.

Art. 13. A inscrição como estagiário será regula-
mentada pelo Conselho Federal e, além dos requisitos 
mencionados no artigo anterior, deverá ser precedida 
de admissão em estágio profissional de jornalismo.

Art. 14. Cancela-se a inscrição do jornalista 
que:

I – assim o requerer;
II – sofrer penalidade de exclusão;
III – falecer;
VI – perder qualquer dos requisitos necessários 

à inscrição profissional.
§ 1º Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos II 

e III o cancelamento deve ser promovido de ofício, pelo 
Conselho competente ou em virtude de comunicação 
de qualquer pessoa.

§ 2º Na hipótese de novo pedido de inscrição 
– que não restaura o número de inscrição anterior 
– deve o interessado fazer prova dos requisitos dos 
incisos I, II e III do art. 12.

§ 3º – Na hipótese do inciso II deste artigo, o novo 
pedido de inscrição também deve ser acompanhado 
de documentos que comprovem a reabilitação.

Art. 15. Licencia-se o profissional que assim o 
requerer, por motivo justificado.

Art. 16. O documento de identidade profissional, 
na forma prevista em lei e no Regulamento Geral, é 
de uso obrigatório para o jornalista e constitui prova de 
identidade civil para todos os fins de direito.

Parágrafo único. O Conselho Federal baixará nor-
mas para a identificação dos estagiários.

CAPÍTULO VII 
Das Sociedades De Jornalistas

Art. 17. Os jornalistas podem reunir-se em socie-
dade de trabalho, na forma disciplinada nesta lei e no 
seu Regulamento Geral.

§ 1º – As sociedades de jornalistas adquirem 
personalidade jurídica com o registro dos seus atos 
constitutivos no Conselho Regional em cuja base ter-
ritorial tiver sede.

§ 2º – As sociedade previstas neste artigo cujo 
faturamento se enquadrarem nas definições de micro 
pequenas e médias empresas, poderão fazer jus aos be-
nefícios legais criados para essas pessoas jurídicas.

CAPÍTULO VIII 
Da Ética Do Jornalista

Art. 18. No exercício de sua profissão o jornalista 
deve pautar sua conduta pelos parâmetros éticos de-
finidos no Código de Ética, mantendo independência 
em qualquer circunstância, sem receio de desagradar 
a quem quer que seja.

§ 1º. O Código de Ética devera regular também os 
deveres do jornalista para com a comunidade, o direito 
à informação, a relação com os demais profissionais, 
observado o disposto na presente lei.

§ 2º. É vedado anunciar ou divulgar qualquer 
atividade relacionada ao exercício do jornalismo sem 
indicação expressa do nome e do número de inscrição 
dos jornalistas que integram a entidade, ou o número 
de registro da sociedade de jornalistas junto ao Con-
selho Regional.

§ 3º. É direito do jornalista recusar-se a realizar 
trabalho que afronte a lei, a ética profissional ou, ain-
da, suas convicções pessoais;

CAPÍTULO IX 
Do Processo no CFJ

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 19. Salvo disposições em contrário, apli-
cam-se subsidiariamente ao processo disciplinar as 
regras da legislação processual penal comum e, aos 
demais processos, as regras gerais do procedimento 
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administrativo comum e da legislação processual civil, 
nessa ordem.

Art. 20. Todos os prazos necessários à manifes-
tação de jornalistas, estagiários e terceiros, nos pro-
cessos em geral do CFJ, são de quinze dias, inclusi-
ve para interposição de recursos, contados do dia útil 
seguinte ao da publicação ou notificação.

SEÇÃO II 
Do Processo Disciplinar

Art. 21. O poder de punir disciplinarmente os ins-
critos no CFJ compete exclusivamente ao Conselho 
Regional em cuja base territorial onde tenha ocorrido 
a infração.

Art. 22. A jurisdição disciplinar não exclui a co-
mum e, quando o fato constituir crime ou contravenção, 
deve ser comunicado às autoridades competentes pelo 
respectivo Conselho Regional, respondendo adminis-
trativamente os seus membros por eventual omissão.

Art. 23. O processo disciplinar pode ser instaura-
do de ofício ou mediante representação de qualquer 
autoridade, pessoa interessada ou entidade de classe 
dos jornalistas, e obedecerá as normas fixadas nesta 
lei e no Regulamento Geral.

§ 1º. O processo disciplinar tramitará em sigilo, 
só tendo acesso às informações e documentos nele 
contidos as partes, seus defensores e a autoridade ju-
diciária competente, respeitado o disposto nesta lei.

§ 2º. Recebida a representação, o Presidente deve 
designar relator, a quem competirá presidir a instrução 
do processo e oferecer um parecer preliminar a ser 
submetido a Comissão de Ética e Disciplina.

§ 3º. Ao representado será assegurado amplo di-
reito de defesa, podendo acompanhar o processo em 
todos os termos, pessoalmente ou por procurador, ofe-
recendo defesa prévia após ser notificado, razões finais 
após a instrução e defesa oral perante a Comissão de 
Ética , por ocasião do julgamento se o desejar.

§ 4º. Após a defesa prévia, caso se convença do 
seu incabimento, o relator poderá requerer fundamen-
tadamente o indeferimento da representação e conse-
qüente arquivamento, o que deverá ser decidido pelo 
plenário do Conselho.

§ 5º. O prazo para defesa prévia poderá ser pror-
rogado uma única vez e pelo mesmo período, por mo-
tivo relevante, a juízo do relator.

§ 6º. Se o representado não for encontrado, ou 
for revel, o Presidente do Conselho ou da Seção deve 
designar-lhe defensor dativo.

§ 7º. É também permitida a revisão do processo 
disciplinar, por erro de julgamento ou por condenação 
baseada em falsa prova.

Art. 24. O Conselho Regional adotará as medidas 
administrativas e judiciais pertinentes, objetivando a 
devolução dos documentos de identificação profissio-
nal do jornalista suspenso ou excluído.

SEÇÃO III 
Dos Recursos

Art. 25. Caberá recurso ao Conselho Federal de 
todas as decisões definitivas proferidas pelo Conse-
lho Regional.

Parágrafo único. Além dos interessados, o Pre-
sidente do Conselho Regional é legitimado a interpor 
o recurso referido neste artigo.

Art. 26. Cabe recurso ao Conselho Regional de 
todas as decisões proferidas por seu Presidente, pela 
Comissão de Ética, ou pela diretoria da Sub-seção.

Art. 27. Todos os recursos têm efeito suspensivo, 
exceto quando tratarem de eleições e de cancelamento 
de inscrição obtida com falsa prova.

Parágrafo único. O Regulamento Geral disciplina-
rá o cabimento de recursos específicos, bem como as 
demais normas para o seu processamento, no âmbito 
de cada órgão julgador.

CAPÍTULO X 
Das Infrações e Sanções Disciplinares

Art.28 – Constituem infrações disciplinares;
I – manter conduta incompatível com o jornalismo, 

de acordo com as definições constantes do Código de 
Ética e do que estabelece esta Lei;

II – exercer a profissão, quando impedido de fazê-
lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício a não 
inscritos ou impedidos;

III – manter sociedade profissional fora das nor-
mas e preceitos estabelecidos nesta Lei;

IV – assinar matéria ou apresentar-se como res-
ponsável por publicação, jornal falado ou televisionado, 
sem ser o seu verdadeiro autor ou sem ter dado a sua 
contribuição efetiva e profissional;

V – violar, sem justa causa, segredo profissio-
nal;

VI – solicitar ou receber vantagem para divulgar ou 
deixar de divulgar informações de interesse público;

VII – obstruir, direta ou indiretamente, a livre di-
vulgação de informação ou aplicar censura :

VIII – divulgar fatos inverídicos, deixando de apu-
rar com precisão os acontecimentos;

IX – aceitar oferta de trabalho remunerado em 
valor inferior ao piso salarial da categoria ou com os 
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valores mínimos de honorários fixados pelo respectivo 
Conselho Regional;

IX – submeter-se a diretrizes contrárias à divul-
gação correta da informação;

X – frustrar a manifestação de opiniões divergen-
tes ou impedir o livre debate;

XI – concordar ou contribuir, profissionalmente, 
para a prática de perseguição ou discriminação por 
motivos sociais, políticos, religiosos, raciais, de sexo 
e de orientação sexual;

XII – exercer cobertura jornalística pelo veículo em 
que trabalhe, junto a instituições públicas e privadas, 
onde seja funcionário, assessor ou empregado;

XIII – incidir em erros reiterados que evidenciem 
inépcia profissional;

XV – fazer falsa prova de qualquer dos requisitos 
para inscrição no respectivo Conselho Regional;

XVI – tornar-se moralmente inidôneo para o exer-
cício do jornalismo;

XVII – praticar crime infamante ou hediondo;
Art. 29. As sanções disciplinares consistem em:
I – Advertência reservada;
II – Advertência pública;
III – Suspensão;
IV – Anulação do Registro 
Parágrafo único. As sanções devem constar dos 

assentamentos do jornalista inscrito, após o trânsito 
em julgado da decisão. 

Art. 30. A advertência é aplicável nos caso de;
I – Infrações definidas nos incisos, I, II, III, IV, V, 

VI, e VIII do art. 29;
II – Violação a preceito do Código de Ética;
III – Violação a preceito desta Lei, quando para 

a infração não se tenha estabelecido sanção mais 
grave.

Parágrafo único. A advertência pode ser aplicada 
por meio de oficio reservado, sem registro nos assen-
tamentos do inscrito, quando apresente circunstância 
atenuante.

Art. 31 – A suspensão é aplicável nos caso de;
I – infrações definidas nos incisos IX, X, XII, XIII, 

XIV, XV e XVI do art. 29.
II-reincidência em infração disciplinar; 
§ 1º. A suspensão acarreta ao infrator a inter-

dição do exercício profissional, em todo o território 
nacional, pelo prazo de trinta dias a doze meses, de 
acordo com os critérios de individualização previstos 
neste capítulo;

§ 2º. Na hipótese do inciso XIII, do art. 29, a 
suspensão perdura até que satisfaça integralmente 
a dívida.

§ 3º. Na hipótese do inciso VII, XVI e XVII. do art. 
29, a suspensão perdura até que o jornalista preste 
novas provas de..habilitação.

Art. 32. A anulação do registro é aplicável nos 
casos de:

I – aplicação por três vezes de suspensão
II – infrações definidas nos incisos VII, XII, XVUII 

e XVIII do rt. 29
Parag. Único – Para a aplicação da sansão dis-

ciplinar de anulacão de registro é necessária a ma-
nifestação de dois terços dos membros do Conselho 
Regional Competente

CAPÍTULO XI 
Das Disposições Gerais E Transitórias

Art. 33. O Conselho Federal dos Jornalistas, por 
deliberação de pelo menos dois terços de seus con-
selheiros, editará o Regulamento Geral, no prazo de 
180 (cento e oitenta ) dias, contados a partir da posse 
do primeiro Conselho Eleito, devendo, dentre outras, 
explicitar as regras para o exercício do estágio.

Art. 34. Aos servidores dos Conselhos Federal 
e Regionais, aplica-se o regime da Consolidação das 
Leis do Trabalho.

Art. 35. No prazo máximo de 180 dias, a partir da 
publicação desta Lei, o Ministério do Trabalho e Em-
prego repassará a Comissão Eleitoral instituída pelo 
Artigo 38, a relação completa dos jornalistas registra-
dos em todo país.

Art. 36. O Conselho Federal e os Conselhos Re-
gionais de Jornalistas adotam o Código de Ética, con-
forme Anexo Único, podendo este ser alterado somente 
por Resolução do CFJ, após deliberação de Conferên-
cia Nacional, convocada exclusivamente para este fim 
pelo CFJ.

Parágrafo único – Participam da Conferência 
delegados eleitos na proporção definida pelo Regu-
lamento Geral.

Art. 37. Até 90 dias após a posse da primeira 
Diretoria do CFJ, a competência para a emissão da 
carteira de identidade profissional, prevista na lei no 
7.084 de 1982 permanecerá com a FENAJ.

Art. 38. O processo eleitoral da primeira com-
posição do CFJ será organizado por uma Comissão 
Eleitoral composta por sete membros, sendo cinco 
indicados pelo Conselho de Representantes dos Sin-
dicatos junto a Federação Nacional dos Jornalistas 
(FENAJ) e dois pelo Conselho de Comunicação Social 
do Congresso Nacional.

§ 1º. O mandato das Comissão Eleitoral é de ate 
12 meses, não renovável.

§ 2º. No processo eleitoral da primeira composi-
ção do Conselho Federal votam todos os jornalistas 
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com registros definitivos e provisionados, conforme 
legislação em vigor;

§ 3º. A composição desse primeiro CFJ será de 
um efetivo e um suplente por Estado da Federação.

§ 4º. Em sua primeira reunião plenária, os con-
selheiros escolherão, entre eles, os integrantes da 
primeira diretoria.

Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 40. Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Anexo Único
Código de Ética do Jornalista
O Código de Ética do Jornalista fixa as normas 

a que deverá subordinar-se a atuação do profissional, 
nas suas relações com a comunidade, com as fontes 
de informação e entre jornalistas.

I – Do Direito à Informação
Art. 1º O acesso à informação pública é um direi-

to inerente à condição de vida em sociedade, que não 
pode ser impedido por nenhum tipo de interesse.

Art. 2º A divulgação da informação, precisa e 
correta, é dever dos meios de comunicação pública, 
independente da natureza de sua propriedade.

Art. 3º A informação divulgada pelos meios de 
comunicação pública pautar-se-á pela real ocorrên-
cia dos fatos e terá por finalidade o interesse social 
e coletivo. 

Art. 4º A prestação de informações pelas insti-
tuições públicas, privadas e particulares cujas ativi-
dades produzam efeito na vida em sociedade é uma 
obrigação social. 

Art. 5º A obstrução direta ou indireta à livre di-
vulgação da informação e a aplicação de censura ou 
auto-censura constituem delito contra a sociedade.

II – Da Conduta Profissional do Jornalista
Art. 6º O exercício da profissão de jornalista é uma 

atividade de natureza social e de finalidade pública, 
subordinado ao presente Código de Ética. 

Art. 7º O compromisso fundamental do jornalista 
é com a verdade dos fatos, e seu trabalho se pauta 
pela precisa apuração dos acontecimentos e sua cor-
reta divulgação.

Art. 8º Sempre que considerar correto e neces-
sário, o jornalista resguardará a origem e identidade 
das suas fontes de informação. 

Art. 9º É dever do jornalista:
I – divulgar todos os fatos que sejam de interes-

se público.
II – lutar pela liberdade de pensamento e ex-

pressão.
III – defender o livre exercício da profissão.
IV – valorizar, honrar e dignificar a profissão.

V – opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opres-
são, bem como defender os princípios expressos na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem.

VI – combater e denunciar todas as formas de 
corrupção, em especial quando exercida com o obje-
tivo de controlar a informação.

VII – respeitar o direito à privacidade do cida-
dão.

VIII – prestigiar as entidades representativas e 
democráticas da categoria. 

Art. 10. O jornalista não pode:
I – aceitar oferta de trabalho remunerado em desa-

cordo com o piso salarial da categoria ou com a tabela 
fixada pelo Conselho Regional de Jornalistas.

II – submeter-se a diretrizes contrárias à divul-
gação correta da informação.

III – frustar a manifestação de opiniões divergen-
tes ou impedir o livre debate.

IV – concordar com a prática de perseguição ou 
discriminação por motivos sociais, políticos, religiosos, 
raciais, de sexo e de orientação sexual.

V – exercer cobertura jornalística, pelo órgão em 
que trabalha, em instituições públicas e privadas onde 
seja funcionário, assessor ou empregado.

III – Da Responsabilidade Profissional do Jor-
nalista

Art. 11. Observada a legislação, o jornalista é res-
ponsável por toda a informação que divulga, desde que 
seu trabalho não tenha sido alterado por terceiros.

Art. 12. Em todos os seus direitos e responsabili-
dades, o jornalista terá apoio e respaldo das entidades 
representativas da categoria. 

Art. 13. O jornalista deve evitar a divulgação de 
fatos:

I – com interesse de favorecimento pessoal ou 
vantagens econômicas.

II – de caráter mórbido e contrários aos valores 
humanos.

Art. 14. O jornalista deve:
I – ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, 

todas as pessoas objeto de acusações não compro-
vadas, feitas por terceiros e não suficientemente de-
monstradas ou verificadas.

II – tratar com respeito a todas as pessoas men-
cionadas nas informações que divulgar.

Art. 15. O jornalista deve permitir o direito de 
resposta às pessoas envolvidas ou mencionadas em 
sua matéria, quando ficar demonstrada a existência 
de equívocos ou incorreções. 

Art. 16. O jornalista deve pugnar pelo exercício da 
soberania nacional, em seus aspectos político, econô-
mico e social, e pela prevalência da vontade da maioria 
da sociedade, respeitados os direitos das minorias 
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Art. 17. O jornalista deve preservar a língua e a 
cultura nacionais.

Justificação 

O PCdoB resolveu apresentar como sua emenda 
a proposta apresentada pelos próprios jornalistas com 
sugestões para aperfeiçoar o Projeto. 

Segundo argumenta a FENAJ muitas vozes a 
serviço dos interesses dos empresários de comuni-
cação apontam, a proposta de criação do Conselho 
Federal dos Jornalistas zela pelos interesses públicos, 
pela liberdade de imprensa, pela melhoria da qualida-
de de informação e pela valorização profissional dos 
jornalistas.

Sepultar tal projeto sumariamente, negando a 
possibilidade de debate e do seu trâmite processual 
regular, é negar o sentido e a função do parlamento 
– espaço institucional de debate dos anseios da so-
ciedade e de elaboração legislativa em benefício da 
mesma.

A FENAJ reivindica a discussão pública sobre o 
CFJ dentro do Congresso Nacional, a exemplo do que 
vem promovendo junto à sociedade desde o encami-
nhamento do Projeto há quatro meses. Nosso esforço 
traduziu-se em audiências públicas, sessões especiais 
em Assembléias Legislativas, Câmaras Municipais, fa-
culdades, entre outros, com participação de milhares 
de pessoas. Desmistificando os argumentos falaciosos 
daqueles que desde o início se contrapuseram ao Pro-
jeto e esclarecendo a sociedade, conquistamos muitos 
apoios, dentre os quais o da OAB nacional e do “Con-
selhão”, que reúne todos os Conselhos profissionais do 
País, além de dezenas de parlamentares com os quais 
tivemos a possibilidade de fazer contato direto.

O esforço de ampliar o debate para toda a socie-
dade resultou em importantes contribuições ao projeto 
de lei. Com base nestas contribuições, o Conselho de 
Representantes dos Sindicatos junto à FENAJ, reuni-
do no dia 13 de novembro de 2004, em Brasília, apro-
vou uma proposta de alteração no projeto de lei, para 
que não haja dúvidas sobre o caráter democrático e 
plural do CFJ. 

Sala das Sessões, de dezembro de 2004. – Dep. 
Daniel Almeida, PCdoB – BA; Dep. Vignatti, PT – SC; 
Dep. Vanessa Grazziotin, PCdoB – AM; Dep. Celso 
Russomanno, PP – SP.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
cedo a palavra, para oferecer à Emenda Substitutiva de 
Plenário ao Projeto de Lei nº 6.817/02, pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
ao Sr. Deputado Nelson Proença. (Pausa.) 

Concedo a palavra, para oferecer parecer à 
Emenda Substitutiva de Plenário ao Projeto de Lei 

nº 6.817/02, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática, ao Sr. Deputado Luiz 
Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, nosso parecer sobre essa 
emenda de Plenário é contrário também. Somos pela 
rejeição da emenda. 

É o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-

cedo a palavra, para oferecer parecer à Emenda Subs-
titutiva de Plenário ao Projeto de Lei nº 6.817/02, pela 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, ao nobre Deputado Zonta. (Pausa.)

Concedo a palavra, para oferecer parecer à 
Emenda Substitutiva de Plenário ao Projeto de Lei nº 
6.817/02, pela Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público, ao nobre Deputado Ronaldo 
Caiado.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL – GO. Para emi-
tir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, rejeitamos a emenda em sua totalidade. 
Isto é o pior que este projeto já recebeu para ensejar 
o controle da imprensa em âmbito nacional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à Emenda Subs-
titutiva de Plenário ao Projeto de Lei nº 6.817/02, pela 
Comissão de Educação e Cultura, ao nobre Deputado 
Fernando de Fabinho.

O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, trago ao conhecimento de todos, principalmente de 
V.Exa., que não conhece o que se apresentaram como 
emendas a este texto, que tive a oportunidade de des-
cobrir, em determinada emenda, que o Conselho elimi-
naria a carteirinha daqueles que já morreram.

Este texto é muito ruim. Não podemos votar, de 
forma nenhuma, o que está sendo apresentado neste 
plenário.

Meu parecer é pela rejeição da emenda.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-

cedo a palavra, para oferecer parecer à Emenda Subs-
titutiva de Plenário ao Projeto de Lei nº 6.817/02, pela 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
ao nobre Deputado José Thomaz Nonô.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, a emenda ressuscita de ma-
neira sensivelmente piorada o projeto original. Vou ler 
o que estão votando os Deputados, para que ouçam 
e entendam direitinho.
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Com relação ao Capítulo VI, Da Inscrição, o art. 
12 diz:

“Art. 12. Devem inscrever-se nos Conse-
lhos Regionais, nos termos do Regulamento 
Geral, tanto os jornalistas, quanto sociedades 
de profissionais”.

Para a inscrição há os requisitos:

“§ 2º A inidoneidade moral, suscitada por 
qualquer pessoa, será declarada mediante 
decisão que obtenha os votos de pelo menos 
dois terços dos membros do Conselho Re-
gional (...)”

Se isso não é controle total e fascista da infor-
mação, não há nada mais semelhante.

Mas vamos à lei. Vejam o que os Srs. Deputados 
autores desta emenda subscreveram em relação à 
eleição dos membros dos órgãos dos Conselhos Fe-
deral e Regionais:

“Parágrafo único. Os candidatos devem 
atender às seguintes condições:

I – . ....................................................... .
II – ter sofrido condenação por infração 

disciplinar, salvo se já estiverem sido reabili-
tados;”

É o que está escrito. Sei que a intenção não é 
essa, mas o texto foi tão malfeito e redigido tão de 
afogadilho que é isto que está sendo votado: para ser 
candidato é preciso já ter sofrido condenação por in-
fração disciplinar.

E vamos à lei. Assegura-se o direito do cadáver. 
Que coisa ética e avançada! Quando o jornalista mor-
rer é assegurado a ele o cancelamento de seu registro. 
Sem dúvida alguma, é um dos pontos lapidares deste 
projeto – art. 14, inciso III. E por aí vai.

Para ser candidato tem de ser delinqüente; para 
ser inidôneo basta qualquer um. O sujeito briga com a 
mulher, a mulher vai lá e diz: “Meu marido é inidôneo”. 
E, daí, gera-se um processo no Conselho de Jorna-
lismo e esse colegiado obscuro vai dizer se o sujeito 
pode ou não exercer a profissão.

Sr. Presidente, pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania – e a decisão é terminativa 
—, a emenda é claramente injurídica, absurdamente 
inconstitucional, apresentada politicamente na pior 
oportunidade e só merece um destino: os arquivos 
desta Casa.

O parecer é pela rejeição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Pela 

rejeição ou pela inconstitucionalidade?
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Pela inconstitu-

cionalidade manifesta e retumbante.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – PAS-
SA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Babá, que falará contra a matéria.

O SR. BABÁ (Sem Partido-PA. Sem revisão do 
orador.) – Srs. Deputados, companheiros trabalhado-
res, nos Estados Unidos jornalistas respondem a pro-
cessos, ameaçados de serem presos, porque estão 
sonegando as fontes de informações. Justamente o 
Governo Bush, que tantos aqui criticam pela falta de 
liberdade de expressão.

Este Conselho, que vem sob o discurso falso de 
que é para regulamentar a profissão de jornalista, na 
verdade, é para manietá-la, para proibir o livre pensar 
e o direito de expressão aos jornalistas sobre qualquer 
assunto. A Lei de Imprensa está aí, claramente, para 
punir o jornalista que, por ventura, cometer alguma 
improbidade nas suas matérias.

Não há necessidade de se votar um texto des-
tes nesta Casa, sob a capa de que vai garantir direi-
tos àqueles que se sentirem ofendidos em função de 
alguma reportagem.

É lamentável que fatos como estes estejam acon-
tecendo no Governo Lula. Nós que sofremos tanto com 
o cerceamento da nossa liberdade de expressão vemos 
ser proposto este Conselho que tem o objetivo claro 
de acabar com o direito livre dos jornalistas, garanti-
do constitucionalmente, de externar seu pensamento 
e opinião sobre uma série de assuntos.

Concordamos com o parecer do Relator ao pe-
dir que votemos contra. Mas, Deputado Miro Teixeira, 
V.Exa. que já passou por tantos momentos, a exemplo 
de outros Srs. Deputados da bancada do Partido dos 
Trabalhadores que tiveram durante anos seu direito de 
liberdade de expressão cerceado, desde a época da 
ditadura e mesmo durante os governos ditos democrá-
ticos, não é possível aceitarmos certas coisas.

Se o Conselho Nacional e a FENAJ querem es-
tabelecer normas próprias, realizem congressos. Des-
sa forma poderão definir as regras de funcionamento 
da profissão de jornalista, e isso já está garantido em 
vários pontos.

Mas por trás de tudo se estabelecem determi-
nadas maneiras de controlar a liberdade de expres-
são do jornalista. Parece a Lei da Mordaça, que José 
Dirceu quis ressuscitar para calar o Ministério Públi-
co. Há ligação entre uma coisa e outra, porque se a 
imprensa denuncia, querem intimidar os jornalistas, 
independentemente de Governo, Lula ou outros que 
assumam no futuro.

O jornalista tem de ter o livre direito de expres-
sar sua opinião e assumir a responsabilidade por suas 
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atividades, porque, pela Lei de Imprensa, ele pode ser 
processado caso cometa algum crime de calúnia ou 
difamação. Repito: a Lei de Imprensa garante que ele 
seja punido por isso.

Muito obrigado.
O SR. PAULO PIMENTA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo fazer 
um protesto. São válidos o debate, os argumentos, que 
devem ser respeitados. No entanto, sinto-me de certa 
forma atingido. Sou jornalista por formação. Participei 
do sindicato. Conheço o trabalho da nossa Federação. 
A meu ver, seria desrespeitoso para a categoria dos 
jornalistas que esta Casa, ao rejeitar esse projeto, 
vendesse para a opinião pública a idéia de que está 
sendo enterrada aqui mais uma tentativa da classe dos 
jornalistas e sim a de restabelecer a censura, a Lei da 
Mordaça ou algo parecido. 

Se alguma instituição marcou sua história pela 
luta contra a ditadura e em favor da democracia e da 
liberdade, Sr. Presidente, ela é a categoria dos jorna-
listas. Se, do ponto de vista ideológico, alguns partidos 
se opõem a isso, eu posso entender. O que me surpre-
ende é o fato de partidos e Parlamentares auto-intitu-
lados radicais de esquerda se dobrem com medo da 
opinião dos grandes conglomerados de comunicação 
e acusem jornalistas de querer restabelecer a censura, 
a Lei da Mordaça ou coisa do gênero.

Por isso, Sr. Presidente, registro, de um lado, o 
meu protesto, e, de outro, o meu apoio ao projeto, à 
categoria dos jornalistas e à nossa Federação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Gilmar Machado, que falará a favor da matéria.

O SR. GILMAR MACHADO (PT – MG. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero, neste momento, dialogar com o companheiro e 
Deputado Babá, que acabou de se pronunciar. S.Exa., 
ao não estudar profundamente o projeto, não conse-
guiu perceber a sua essência. Na verdade, parcela 
desta Casa não quer debater. Até posso compreender 
o motivo: S.Exas. estão a serviço de alguns órgãos de 
comunicação e querem manter o controle de alguns 
conglomerados. Portanto, não querem nenhum tipo de 
regulação. Agora, ouvir colegas, com visão de esquerda, 
defenderem esses órgãos de comunicação, realmente 
fica difícil. O que se pretende é que as profissões não 
sejam diferenciadas umas das outras. Não vivemos 
em um país livre, onde os cidadãos recebem o mesmo 
tratamento? Por que profissionais liberais, como os 

advogados, professores de Educação Física, médicos 
ao cometerem algum equívoco, todos regulamentados, 
respondem pelos seus atos? Pergunto: no caso do jor-
nalista, ele não pode responder pelos seus equívocos 
também? Vemos jornalistas não só nos grandes cen-
tros, mas também nos pequenos, cometendo uma série 
de barbaridades e equívocos. E alguns dizem que não 
podem ser punidos, porque fere a liberdade de expres-
são. Porém, um médico que comete um erro que leva 
a morte a uma pessoa, um arquiteto que projeta mal 
ou um engenheiro que planeja mal a construção de um 
edifício podem ser responsabilizados. Mas quando um 
jornalista comete um equívoco não pode ser punido, 
porque fere a liberdade de expressão. 

Não podemos concordar com o monopólio da 
comunicação. Isso não pode continuar. Sei que muitos 
vão falar mal de mim, mas não tenho medo. Vou conti-
nuar questionando sim. Precisamos ter a coragem de 
enfrentar o debate sobre o monopólio da comunicação. 
Precisamos, sim, regulamentar todas as profissões, 
inclusive a de jornalista.

O que este projeto propõe é exatamente a re-
gulamentação dessa profissão. Outras já foram regu-
lamentadas. Apóio, sim, o projeto encaminhado pelo 
Presidente da República, para que possamos, de fato, 
enfrentar esse debate, colocar o dedo na ferida. Pela 
liberdade e democracia deste País, precisamos enfren-
tar o debate sobre o monopólio da comunicação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Fernando Coruja, que falará contra a matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Constituição bra-
sileira de 1988 estabeleceu que o exercício profissional 
é livre e qualquer restrição ao exercício profissional só 
pode ser feito em virtude da lei.

Ora, o princípio foi o da liberdade do exercício da 
profissão. O princípio da não-regulamentação tem por 
objetivo que não prevaleçam interesses que não os da 
população de forma geral. O Brasil tem um excesso 
de regulamentação de profissões. Muitas profissões já 
regulamentadas não precisariam sê-lo. A regulamen-
tação não favorece o povo de forma geral. 

Evidente que a Constituição de 1988 adotou esse 
princípio não apenas com a visão de fundadora, de que 
os mortos governam os vivos, como disse Thomas Je-
fferson, mas de que é um princípio balizador daquilo 
que temos de votar aqui. 

Falamos da regulamentação ou não da profissão 
de jornalista. Temos de discutir a diferenciação entre 
profissões, não porque uma seja melhor que a outra, 
não porque uma seja mais importante que a outra. 
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Profissões temos várias e todas são importantes. Al-
gumas profissões exigem regulamentação via legal, 
porque elas, como disse o Deputado Miro Teixeira, 
são de consumo geral e evidentemente precisam que 
esta Casa faça delimitações e diga de que forma essa 
profissão será exercida. 

No caso do jornalismo, não tratamos de uma 
profissão que seja de consumo necessário por todos, 
e o princípio hoje é o da liberdade de imprensa. Con-
cordo com o Deputado Gilmar Machado: temos que 
avançar no sentido de consolidar mais liberdade à im-
prensa, mas não é a criação do conselho que vai fazer 
isso. Ao contrário. Ela pode, neste instante histórico, 
até simbolicamente significar diminuição da liberdade 
de imprensa. 

Nos 4 últimos anos do Governo anterior, luta-
mos muito contra a Lei da Mordaça ou qualquer tipo 
de regulamentação que pudesse sinalizar uma forma 
de diminuição da liberdade.

Portanto, não quero dizer que a regulamentação 
da profissão de jornalista afete a liberdade de imprensa. 
Não sei, ninguém pode pressupor como isso evolui-
rá no futuro. De qualquer modo, sinaliza para alguma 
forma de controle.

Minha posição é contrária à regulamentação. En-
tendo que a profissão é muito importante, até mais do 
que muitas outras, para a liberdade e valores absolutos 
da sociedade, mas não me parece adequado regula-
mentar a profissão de jornalista. Não estaríamos con-
tribuindo com a liberdade de imprensa e poderíamos 
criar apenas mais um mecanismo, um aparelho que, 
com toda a boa vontade dos jornalistas brasileiros e 
de alguns setores, poderia criar dificuldades à nossa 
velha e tão decantada liberdade de imprensa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
João Alfredo, que falará a favor da matéria.

O SR. JOÃO ALFREDO (PT – CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
não estou aqui para defender o projeto do Governo da 
forma como nos foi remetido, até porque entendo que 
qualquer projeto, de qualquer Parlamentar ou do Go-
verno, deve merecer nosso debate. No entanto, quero 
me insurgir contra o acordo que impede a discussão 
de matéria que considero da maior importância.

Muitos dos que estão se manifestando neste ple-
nário e nos corredores da Casa não devem ter lido a 
matéria. Reli o projeto 3 ou 4 vezes e não encontrei um 
único artigo que confrontasse a liberdade de expres-
são. Pelo contrário. O art. 1º, no § 1º, dispõe que entre 
as atribuições do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais está pugnar pelo direito à livre informação 

plural e pelo aperfeiçoamento do jornalismo. O proble-
ma é outro. Temos de fazer esse debate. 

O Conselho Federal de Jornalismo é um órgão 
interno da categoria, como os dos médicos, Conse-
lhos Federal e Regionais de Medicina; dos advogados, 
Conselho Federal, Conselhos Seccionais e Tribunais 
de Ética. Nesta Casa, existe a Corregedoria e o Con-
selho de Ética, que neste momento aprecia processo 
contra um Parlamentar do PMDB do Rio de Janeiro, o 
Deputado André Luiz.

Portanto, cria-se uma celeuma como se o Con-
selho Federal de Jornalismo fosse composto por mili-
tares, promotores ou juízes, externos à categoria, para 
julgar os jornalistas. Não! Esse é um órgão de controle 
interno, composto por jornalistas.

Portanto, não há nada de anômalo, de extraordi-
nário, nem de confrontação com a liberdade de expres-
são e a atividade dos jornalistas. Pode haver críticas 
ao projeto. Por exemplo: que a primeira diretoria des-
se Conselho seja indicada pela FENAJ. Essa crítica é 
justa, e equívocos podem ser corrigidos com emendas 
estabelecendo processo de eleição direta entre os jor-
nalistas. Mas, por um único dispositivo, condenar todo 
o projeto, impedir que se faça um debate posterior so-
bre a ética no jornalismo, é, na verdade, jogar, como 
se diz, a criança junto com a água suja.

Está errado esse encaminhamento. Muitos se do-
braram às pressões dos donos dos grandes meios de 
comunicação e se impediu a Casa de fazer um debate 
sobre democracia, liberdade e responsabilidade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Para 

encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Eduardo Valverde, que falará a favor da matéria.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, o Relator, que deu 
parecer desfavorável à matéria, e os demais que se 
opõem a esse projeto, talvez não tenham ouvido ou 
consultado jornalistas e seus órgãos de representação. 
Se o fizessem, saberiam que os jornalistas querem a 
criação desse Conselho, porque essa é uma das pou-
cas profissões regulamentadas que não têm conselho 
corporativo. Alguns dizem ser um órgão de Estado. É 
evidente que quem diz isso talvez não conheça o proje-
to, a realidade das profissões regulamentadas no Brasil. 
Há diferença entre o órgão de Estado, que controla a 
informação, que cerceia a liberdade de imprensa, e o 
corporativo, que organiza a categoria e a profusão para 
que ela não seja exercida por maus profissionais, por 
aqueles que a exercem ilegal ou imoralmente. Todas as 
profissões regulamentadas têm o seu Conselho, o seu 
Código de Ética, embora ainda existam os rábulas, os 
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charlatões e os maus profissionais que, infelizmente, 
ainda campeiam em várias atividades.

Falar que no Brasil existe liberdade de imprensa 
é não conhecer a nossa realidade. Temos, sim, a liber-
dade dos donos dos jornais, dos donos dos meios de 
comunicação. Quem for hoje à redação de um grande 
jornal verá que o profissional é contratado, assalariado 
e vai relatar o que a linha editorial do jornal desejar. 
Nem em jornal de sindicato o jornalista tem liberdade 
de expressar toda sua convicção. 

Para poder permitir que o jornalista seja bem 
remunerado e exerça com liberdade seu ofício é ne-
cessário um órgão que regulamente essa profissão, 
que a acompanhe, que a proteja e que dê até mesmo 
condição ao jornalista de enfrentar os donos dos meios 
de comunicação. Quem se posiciona contrariamente 
a essa matéria está defendendo apenas um lado, o 
do mais forte, de quem tem poder econômico e o usa 
para divulgar em seus meios de comunicação o que 
bem entender, para formar opinião pública.

A FENAJ, que é um órgão de classe, um órgão 
sindical, há muito tempo vem lutando para implementar 
o Conselho Federal de Jornalismo para que haja um 
instrumento de luta e de resistência, para que exista no 
País a verdadeira liberdade de imprensa, e não apenas 
a liberdade dos donos dos meios de comunicação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Sobre 
a mesa requerimento apresentado pelo Líder do PP 
sobre adiamento da votação por duas sessões. 

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

193, combinado com o art. 117, X, do RICD, o adia-
mento da votação por 02 sessões do Projeto de Lei 
nº 6817/2002.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2004. 
– Celso Russomanno, 1º Vice-Líder do PP.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Robson Tuma, que falará contra a matéria.

O SR. ROBSON TUMA (PFL – SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
para que adiarmos essa matéria? Trata-se de matéria 
importante. E por quê? Porque esse Conselho signifi-
ca cercear o direito à livre informação. Ora, para que 
a existência desse Conselho, se tanto se lutou neste 
País para acabar com a censura governamental na im-
prensa? Agora se tenta a mesma censura só que com 
nome diferente: Conselho Federal de Jornalismo. 

Repito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados: 
para que adiar a votação dessa matéria, se todos nes-
ta Casa têm absoluta convicção do que será votado e 
do que está sendo discutido? Não precisaríamos de 
um conselho, porque temos a Constituição Federal, 

que é bem clara em seu art. 220 e, inclusive, torna o 
projeto inconstitucional.

Não podemos nos ater somente ao que está es-
crito no projeto, mas estarmos atentos à sanção que 
chega com a formação desse Conselho.

Diz o art. 220, § 1º: 

“Art. 220. A manifestação do pensamen-
to, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo, não so-
frerão qualquer restrição, observado o disposto 
nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que 
possa constituir embaraço à plena liberdade 
de informação jornalística em qualquer veículo 
de comunicação social, observado o disposto 
no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV”.

Quando nos remetemos ao art. 5º do Título II, Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais, da Constituição da 
República, verificamos:

“Art. 5º................................................... 
V – é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização 
por dano material, moral ou à imagem;”

A própria Constituição nos dá garantia contra os 
abusos que possam ocorrer mediante a veiculação de 
informações inverídicas. Não é preciso criarmos um 
conselho que censure o direito à informação, impedin-
do que a população saiba o que realmente acontece 
neste País.

Por isso, faço um apelo aos Srs. Parlamentares 
para que votem “não” ao requerimento de adiamento, 
a fim de que possamos mostrar que somos contra a 
censura ao livre direito à comunicação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – An-

tes de colocar em votação o requerimento, concedo 
a palavra ao Relator da matéria, o Deputado Nelson 
Proença. 

O SR. NELSON PROENÇA (PPS – RS. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, gostaria de propor que fizéssemos um esforço 
coletivo para tentar retirar o componente emocional que 
começa a envolver a discussão dessa matéria. 

É claro que reconhecemos a boa intenção de to-
dos os que se manifestaram aqui, como o Deputado 
Celso Russomanno, que elaborou com o melhor dos 
propósitos o projeto de lei que tramita nesta Casa. Ti-
nha o Deputado Russomanno a intenção de amparar 
a categoria dos jornalistas. É evidente que não pode-
mos, portanto, deixar de elogiar a iniciativa do nobre 
Deputado e sua preocupação com alguns importantes 
aspectos da atividade. A partir do momento em que seu 
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projeto, apensado ao que teve origem no Executivo, 
começou a tramitar nesta Casa, pudemos ouvir com 
mais propriedade e vagar a categoria dos jornalistas. 
Porém —e vou repetir uma afirmativa que já foi feita 
hoje, desta tribuna, por outros Deputados que me an-
tecederam —, é muito difícil encontrar algum jornalista, 
fora a diretoria da FENAJ, que apóie o projeto.

Como relatei a alguns colegas, há pouco eu es-
tava do lado de fora do plenário, conversando com os 
jornalistas, e fiz uma enquete privada, apressada, per-
guntando aos que cobrem a Câmara dos Deputados 
se conheciam algum dentre eles que aprovasse, que 
apoiasse o projeto. Não encontrei um sequer. Por quê? 
Porque, por trás da intenção de se criar um conselho e 
um código de ética para a profissão, há a preocupação 
da categoria de que esse código de ética se transfor-
me, na verdade, em uma instância recursal contra a 
atividade exercida pelos jornalistas. 

Se há uma atividade que exige completa liber-
dade para sua boa execução é a do jornalista. Às ve-
zes, esse profissional, ao exercer sua função, comete 
deslizes, excessos, demasias. Quantos de nós já so-
fremos injustiças cometidas por um colunista ou por 
um jornalista? Pergunto: por causa desses eventuais 
excessos, vale a pena criar mecanismos de restrição à 
atividade do jornalista, mecanismos esses que podem 
ser extremamente perniciosos à sociedade, porque vão 
refletir na liberdade de imprensa? 

Não quero afirmar, desta tribuna, que a criação 
de um código ou de um conselho para os jornalistas 
poderia ser uma grave agressão à liberdade de ex-
pressão. Não! Não quero cometer esse exagero. Mas 
quero fazer uma afirmativa: a criação do conselho 
pode, sim, criar mecanismos de restrição à atividade 
diária do jornalista, e esse é um perigo que a socie-
dade brasileira, no meu entendimento, não pode, não 
deve e não precisa correr.

Precisamos deixar que a atividade do jornalista 
continue como ela é hoje. Há pouco discutia aqui com 
os colegas, e alguns chegaram a dizer que é preciso 
que haja até uma certa dose de anarquismo na ati-
vidade do jornalista, porque ele precisa ter completa 
liberdade, ao contrário de outras profissões que – es-
sas, sim – precisam ser regulamentadas, ter conselhos 
que as regulamentem e que cerceiem suas atividades. 
O jornalismo, não.

Por essa razão, quero dizer, mais uma vez, que 
reconheço, como todos reconhecemos, a boa vontade, 
os bons propósitos e as boas intenções do Deputado 
Celso Russomanno quando apresentou seu projeto. 
É provável que, em outra ocasião – quem sabe? —, 
possamos retomar essa discussão, cercados de mais 
cautela, e possamos discutir novamente formas de 

amparar a atividade do jornalista, sem contudo cerce-
ar a sua liberdade. 

Era o apelo que eu queria fazer a todos, espe-
cialmente ao Deputado Celso Russomanno.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 

votação o requerimento de adiamento de votação por 
02 sessões, do Projeto de Lei nº 6.817/02.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Aque-
les que forem favoráveis permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Deixo 

de submeter a voto a Emenda Substitutiva de Plenário 
nº 1, por ter sido considerada inconstitucional.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 
votação o Projeto de Lei nº 6.817, de 2002. 

PROJETO DE LEI Nº 6.817, DE 2002

Dispõe sobre a criação da Ordem dos 
Jornalistas do Brasil (OJB), sobre o exercí-
cio da profissão de Jornalista e dá outras 
providências.

O Congresso Nacional decreta:

TÍTULO I 
Da Ordem Dos Jornalistas Do Brasil

CAPÍTULO I 
Da Criaçao, Dos Fins E Da Organizaçao

Art. 1º. Fica criada a Ordem dos Jornalistas do 
Brasil (OJB).

Art. 2º. A OJB é serviço público não governa-
mental, dotada de personalidade jurídica e forma fe-
derativa.

Art. 3º. A OJB não está subordinada a qualquer 
dos poderes estatais constituídos.

Art. 4º. A OJB é órgão de seleção, representação, 
disciplina e defesa dos jornalistas, em toda a República 
Federativa do Brasil.

Art.5º. O uso da sigla OJB é privativo da Ordem 
dos Jornalistas do Brasil.

Art. 6º. Além das mencionadas no artigo 4º, a OJB 
tem por finalidade pugnar pelo direito à livre informação 
plural e pelo aperfeiçoamento da Imprensa.

Art .7º. São órgãos da OJB:
I – Conselho Federal;
II – Conselhos Regionais;
III – Conselhos Estaduais;
IV – Seções.
Parágrafo único. O Conselho Federal, com sede 

e foro no Distrito Federal, dotado de personalidade ju-
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rídica própria e jurisdição em todo o território nacional, 
é o órgão supremo da OJB.

Art. 8º. A OJB, por constituir serviço público, goza 
de imunidade tributária total, em relação a seus bens, 
rendas e serviços.

Art. 9º. Compete à OJB fixar e cobrar de seus 
inscritos contribuições, preços por serviços presta-
dos e multas.

Parágrafo único. Constituem também rendas da 
OJB doações e legados e rendas patrimoniais ou 
eventuais.

CAPÍTULO II 
Do Conselho Federal

Art. 10. O Conselho Federal compõe-se dos:
I – membros de sua diretoria;
II – conselheiros federais, integrantes de cada 

conselho regional ou estadual;
III – seus ex-presidentes, na qualidade de mem-

bros honorários vitalícios.
§ 1º Cada delegação é formada por três conse-

lheiros federais.
§ 2º Os ex-presidentes têm direito apenas à voz 

nas sessões.
§ 3º Perde o mandato automaticamente o Con-

selheiro que faltar a três reuniões sucessivas, sem 
motivo justificado, não podendo ser reconduzido na 
mesma gestão.

Art.11. Os presidentes dos Conselhos Regionais 
e Estaduais, nas sessões do Conselho Federal, têm 
lugar reservado junto à delegação respectiva e direito 
somente a voz.

Art.12. O Conselho Federal tem sua estrutura 
e funcionamento definidos no Regulamento Geral da 
OJB.

Parágrafo único. O presidente, nas deliberações 
do Conselho, tem apenas o voto de qualidade.

Art.13. Compete ao Conselho Federal:
I – velar pela dignidade, independência, prerro-

gativas e valorização do Jornalismo;
II – representar em juízo ou fora dele, os interes-

ses coletivos ou individuais dos jornalistas, ressalvadas 
as competências privativas dos Sindicatos represen-
tativos da categoria;

III – representar com exclusividade os jornalis-
tas brasileiros nos órgãos e eventos internacionais de 
jornalismo;

IV – editar e alterar o Regulamento Geral, o Có-
digo de Ética e Disciplina e os Provimentos que julgar 
necessários;

V – supervisionar a fiscalização do exercício pro-
fissional em todo o território nacional;

VI – colaborar com o aperfeiçoamento dos cur-
sos de jornalismo, opinando previamente nos pedidos 

apresentados aos órgãos competentes, para criação, 
reconhecimento ou credenciamento;

VII – elaborar as listas legalmente previstas para o 
preenchimento de cargos em quaisquer órgãos relativos 
à Comunicação Social, em que esteja prevista a parti-
cipação de jornalistas, de âmbito nacional ou regional, 
vedada a participação de membros do Conselho;

VIII – autorizar, pela maioria absoluta das dele-
gações, a oneração de bens imóveis;

IX – promover diligências, inquéritos ou verifica-
ções sobre o funcionamento da OJB em todo o terri-
tório nacional, e adotar medidas para sua eficiência e 
regularidade;

X – intervir nos conselhos regionais e estaduais, 
onde constatar grave violação desta lei ou do Regu-
lamento Geral;

XI – cassar ou modificar, de ofício ou mediante 
representação, qualquer ato de órgão ou autoridade 
da OJB, contrário a esta lei, ao Regulamento Geral, 
ao Código de Ética e Disciplina e aos Provimentos, 
ouvida a autoridade ou órgão em causa;

XII – reexaminar, em grau de recurso, as deci-
sões dos Conselhos Regionais ou Estaduais, nos ca-
ses previstos no Regulamento Geral;

XIII – instituir o modelo de documento de iden-
tidade profissional que valerá como documento de 
identidade para todos os fins legais e terá fé pública, 
e os respectivos símbolos privativos.

XIV – resolver os casos omissos nesta lei e de-
mais normas pertinentes à OJB e ao exercício da 
profissão.

Parágrafo único. A intervenção referida no inciso 
X deste artigo depende de prévia aprovação por dois 
terços das delegações, garantido o amplo direito de 
defesa do Conselho respectivo, nomeando-se diretoria 
provisória para o prazo que se fixar.

Art.14. A diretoria do Conselho Federal é com-
posta de um Presidente, de um Vice-Presidente, de 
um Secretário Geral, de um Secretário Adjunto e de 
um Tesoureiro.

§ 1º O Presidente exerce a representação na-
cional e internacional da OJB, competindo-lhe convo-
car, presidir e representar o Conselho Federal, ativa 
e passivamente, em juízo ou fora dele, promover a 
administração patrimonial e pessoal e dar execução 
às decisões deste.

§ 2º O Regulamento Geral define as atribuições 
dos membros da Diretoria e a ordem de substituição 
em caso de vacância, licença, falta ou impedimento.

CAPÍTULO III 
Dos Conselhos Regionais E Estaduais

Art.15. Os Conselhos Regionais e Estaduais com-
põem-se de um número proporcional ao de inscritos, 
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segundo critérios estabelecidos no Regulamento Ge-
ral, e dos membros de sua diretoria.

§ 1º São membros honorários vitalícios os seus 
ex-presidentes, somente com direito à voz nas ses-
sões.

§ 2º A área territorial do Conselho Regional abran-
ge mais de um Estado, nos casos em que não sejam 
preenchidos os requisitos básicos para criação de 
Conselho Estadual, inclusive o número mínimo de jor-
nalistas domiciliados na área territorial que deve por 
ele ser jurisdicionada.

Art.16 O Conselho Estadual tem por base a área 
territorial do Estado onde terá jurisdição.

Art.17. Os atos de constituição dos Conselhos 
Regionais e Estaduais, expedidos pelo Conselho Fe-
deral, definem a área territorial daqueles.

Art.18. Os Conselhos Regionais e Estaduais 
exercem nos respectivos territórios, as competências 
e funções atribuídas ao Conselho Federal, no que 
couber, e observam as normas gerais estabelecidas 
nesta lei, no Regulamento Geral, no Código de Ética 
e Disciplina e nos Provimentos.

Parágrafo único. Compete privativamente aos 
Conselhos Regionais e Estaduais:

I – editar seus regimentos internos e resolu-
ções, nos das respectivas competências material e 
territorial;

II – criar e regular o funcionamento das Se-
ções;

III – reexaminar, em grau de recurso, as decisões 
dos respectivos Presidentes, Diretorias, Tribunal de 
Ética e Disciplina e Diretorias de Seções;

IV – fiscalizar a aplicação da receita, deliberar 
sobre o balanço e as contas de suas diretorias e das 
seções; 

V – fixar tabelas de honorários validas nas res-
pectivas bases territoriais;

VI – realizar o exame de ordem;
VII – decidir os pedidos de inscrição no quadro 

de jornalistas;
VIII – manter cadastro de seus inscritos;
IX – fixar, alterar e receber contribuições obriga-

tórias, preços de serviços e multas;
X – participar da elaboração dos concursos públi-

cos para a carreira de Jornalista, nos casos legalmente 
previstos, no âmbito dos respectivos territórios;

XI – determinar, com exclusividade, critérios para 
o traje dos jornalistas, no exercício profissional;

XII – desempenhar outras atribuições previstas 
no Regulamento Geral.

Art. 19. As diretorias dos Conselhos Regionais 
e Estaduais têm composição idêntica e atribuições 

equivalentes às do Conselho Federal, na forma do 
Regimento Interno daqueles.

Art. 20. O Tribunal de Ética e Disciplina é órgão 
dos Conselhos Regionais e Estaduais1 competindo-
lhe julgar os processos disciplinares instruídos pelos 
Conselhos a que se vinculam ou por comissões dis-
ciplinares criadas no âmbito destes, e orientar sobre 
ética profissional

CAPÍTULO IV 
Da Seção

Art. 21. A seção pode ser criada pelo Conselho 
Regional ou Estadual, conforme o caso, em Estado, 
Município ou parte destes que contem com um mínimo 
de jornalistas profissionalmente domiciliados, desde 
que, no caso dos Estados, não se preencha os requi-
sites para criação de Conselho Estadual.

§ 1º A Seção exerce as atribuições que lhe forem 
cometidas pelos Conselhos a que se vinculem.

§ 2º A Seção é administrada por Diretoria com-
posta de cinco membros, com atribuições equivalentes 
às da diretoria dos Conselhos.

Art. 22. Junto ao Conselho Federal e aos Conse-
lhos Estaduais e Regionais, funcionará um Tribunal de 
Ética e Disciplina, eleito pelo respectivo Conselho, de 
dois em dois anos, e composto de cinco conselheiros, 
devendo a eleição recair em jornalistas com exercício 
profissional igual ou superior a quinze anos.

§ 1º O Tribunal de Ética e Disciplina funcionará, 
também, como órgão consultivo da classe em ques-
tões ético-profissionais.

CAPÍTULO V 
Das Eleições E Dos Mandatos

Art. 23. A eleição dos membros de todos os ór-
gãos da OJB realiza-se no final do último mandato, no 
mesmo dia fixado pelo Conselho Federal, mediante 
cédula única e votação direta dos jornalistas regular-
mente inscritos.

§ 1º A eleição, na forma e segundo os critérios e 
procedimentos estabelecidos no Regulamento Geral, 
é de comparecimento obrigatório para todos os jorna-
listas inscritos.

§ 2º O candidato deve comprovar situação regu-
lar junto à OJB, não ocupar cargo demissível “ad nu-
tum”, não ter sido condenado por infração disciplinar, 
salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão 
há mais de cinco anos;

§ 3º Cada Conselho Regional ou Estadual poderá 
apresentar somente uma chapa;

§ 4º O resultado majoritário obtido em cada unida-
de federativa corresponde a um voto, considerando-se 
eleita a chapa que obtiver maior número de votos.
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Art. 24. Consideram-se vencedoras para os Con-
selhos Regionais, Estaduais e Seções, as chapas que 
obtiverem a maioria dos votos válidos.

Parágrafo único. A chapa para os Conselhos 
Regionais e Estaduais devem ser compostas com 
candidatos às respectivas diretorias e à delegação do 
Conselho Federal, para eleição conjunta.

Art. 25. O prazo do mandato em qualquer órgão 
da OJB é de três anos, com início em primeiro de ja-
neiro do ano seguinte ao da eleição.

Parágrafo único. Ê vedada a reeleição para o 
mesmo cargo de diretoria.

CAPÍTULO VI 
Do Processo Disciplinar

Art. 26. O processo disciplinar é regido pelo Có-
digo de Ética e Disciplina.

Art. 27. A jurisdição disciplinar não exclui a comum 
e, quando o fato constituir crime ou contravenção, deve 
ser comunicado às autoridades competentes.

CAPÍTULO VII 
Dos Recursos

Art. 28. Cabe recurso ao Conselho Federal de to-
das as decisões definitivas preferidas pelos Conselhos 
Regionais e Estaduais, quando não tenham sido unâ-
nimes e, sendo unânimes, contrariem esta lei, decisão 
do Conselho Federal ou de outro Conselho Regional 
ou Estadual e, ainda, o Regulamento Geral, o Código 
de Ética e Disciplina e os Provimentos.

Parágrafo único. Os Presidentes dos Conselhos 
Regionais e Estaduais são legitimados para o recurso 
referido neste artigo.

Art. 29. Cabem recursos aos Conselhos Regio-
nais e Estaduais de todas as decisões proferidas por 
seus Presidentes pelos respectivos Tribunais de Ética 
e Disciplina ou pela Diretoria de Seção.

Art. 30. Todos os recursos têm efeito suspensivo, 
exceto quando tratarem de matéria eleitoral ou ataca-
rem suspensão liminar decidida pelo Tribunal de Ética 
e Disciplina.

Parágrafo único. O Regulamento Geral discipli-
na o cabimento de recursos específicos no âmbito de 
cada órgão julgador.

TITULO II

Do Jornalismo

CAPÍTULO I 
Do Exercício do Jornalismo

Art. 31. A inscrição na OJB é requisito indispen-
sável para o exercício da profissão de jornalista.

Art. 32. O exercício da atividade de jornalismo e 
a denominação de jornalista são privativos dos inscri-
tos na OJB.

Art. 33. Todo aquele que, sem estar inscrito na 
OJB exercer ou se propuser ao exercício do jornalismo, 
mediante anúncios, placas, cartões ou outros meios 
quaisquer, fica sujeito às penalidades previstas para 
o exercício ilegal de profissão.

Art.34. No seu ministério privado, o jornalista 
exerce função social e presta serviço publico.

Art. 35. O jornalista é indispensável à livre circula-
ção de informações na sociedade e inviolável por seus 
atos, no exercício da profissão, nos limites desta lei.

Art. 36. Exercem atividades de jornalistas, sujei-
tando-se pois ao regime desta lei, além do regime pró-
prio a que se subordinem, os assessores de imprensa 
e/ou comunicação social de órgãos da Administração 
Pública, inclusive dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
bem como Autarquias, Fundações, Empresas Públicas 
e Sociedades de Economia Mista.

Art. 37. O efetivo exercício do jornalismo é compro-
vado mediante cópias autênticas de documentos pro-
fissionais e de matérias assinadas pelo interessado.

Art. 38. São atividades privativas de jornalista:
I – redação, condensação, titulação, interpretação, 

correção ou coordenação de matéria a ser divulgada, 
contenha ou não comentário;

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

III – comentário ou crônica, pelo rádio ou pela 
televisão;

IV – planejamento, organização, direção e even-
tual execução de serviços técnicos de Jornalismo, 
como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica 
de matéria a ser divulgada;

V – planejamento, organização e administração 
técnica dos serviços de que trata o inciso I;

VI – ensino, em qualquer nível, de técnicas de 
jornalismo;

VII – coleta de notícias ou informações e seu 
preparo para divulgação;

VIII – revisão de originais de matéria jornalística 
com vistas à correção redacional e à adequação da 
linguagem;

IX – organização e conservação de arquivo jor-
nalístico e pesquisa dos respectivos dados para a ela-
boração de notícias;

X – execução da distribuição gráfica do texto, fo-
tografia ou ilustração de caráter jornalístico, para fins 
de divulgação;

XI – execução de desenhos artísticos ou técnicos 
de caráter jornalístico;
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XII – assessoria de imprensa ou comunicação 
social em entidades públicas ou privadas;

XIII – reportagem fotográfica.

CAPÍTULO II 
Da Inscrição

Art. 39. Para inscrição na OJB, como jornalista, 
é necessário:

I – capacidade civil;
II – diploma ou certidão, de graduação ou pós-

graduação em jornalismo, expedidos por instituição 
de ensino superior oficial ou reconhecida ou, em se 
tratando de curso realizado no exterior, documento de 
revalidação nos órgãos competentes;

III – Idoneidade moral:
IV – não exercer atividade que, nos termos desta 

lei, seja incompatível com a profissão de jornalista.
V – aprovação em exame de ordem a ser regula-

mentado em provimento do Conselho Federal;
VI – realização de estágio profissional, a ser re-

gulamentado em provimento do Conselho Federal;
VII – prestar compromisso perante o Conselho.
Parágrafo único. A idoneidade moral, suscitada por 

qualquer pessoa, será declarada mediante decisão que 
obtenha no mínimo dois terços dos votos de todos os 
membros do Conselho competente, em procedimento 
que segue os termos do processo disciplinar.

Art. 40. A inscrição do jornalista deve ser feita 
no Conselho com jurisdição na área em que pretende 
estabelecer seu domicílio profissional, na forma do 
Regulamento Geral.

§ 1º. No caso de mudança de domicílio profis-
sional, deve o jornalista requerer a transferência de 
sua inscrição para o Conselho Estadual ou Regional 
correspondente, sob pena de incorrer em infração 
disciplinar.

§ 2º. 0 Conselho competente deve indeferir o 
pedido de transferência ao verificar a existência de 
vício na inscrição originária, representando ao Con-
selho Federal.

§ 3º. Presume-se como domicílio profissional o 
da pessoa física do jornalista.

Art. 41. Cancela-se a inscrição do profissional 
que:

I – requerer. cancelamento;
II – sofrer penalidade de exclusão;
III – falecer;
IV – passar a exercer, em caráter definitivo, ati-

vidade incompatível com o jornalismo;
V – perder qualquer dos requisitos necessários 

para a inscrição;
Art. 42. Licencia-se o profissional que:
I – requerer licenciamento;

II – passar a exercer, em caráter temporário, ati-
vidade incompatível com o exercício do jornalismo;

Art. 43. O documento de identidade profissional, 
na forma prevista no Regulamento Geral, é de uso 
obrigatório no exercício da atividade de jornalista e 
constitui prova de identidade pessoal para todos os 
fins legais.

Art. 44. É vedado anunciar ou divulgar qualquer 
atividade relacionada com o exercício do jornalismo sem 
indicação expressa do nome e do número de inscrição 
dos jornalistas que integram a entidade, ou o número 
de registro da sociedade de jornalistas na OJB.

Parágrafo único. A inscrição será automática, des-
de que requerida no prazo de 180 dias, para aqueles 
que, quando da entrada em vigor desta lei, estiverem 
exercendo legalmente a profissão.

CAPÍTULO III 
Das Sociedades De Jornalistas

Art. 45. Os jornalistas podem reunir-se em socie-
dade de trabalho, na forma disciplinada nesta lei e no 
Regulamento Geral.

§ 1º A sociedade de jornalistas adquire personali-
dade jurídica com o registro dos seus atos constitutivos 
no Conselho em cuja base territorial tiver sede.

§ 2º Aplicam-se à sociedade de jornalistas as re-
gras previstas no Código de Ética e Disciplina.

Art. 46. Não se admite registro, nem funciona-
mento das sociedades de jornalistas que realizem ati-
vidades estranhas ao jornalismo ou que incluam sócio 
não inscrito como jornalista.

§ 1º É proibido o registro, nos cartórios de regis-
tro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais, 
de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a 
atividade de jornalismo.

Art. 47. Além da sociedade, cada sócio responde 
subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados a 
clientes, por ação ou omissão, no exercício do jorna-
lismo, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em 
que possa incorrer.

CAPÍTULO IV 
Do Jornalista Empregado

Art. 48. A relação de emprego público ou priva-
do, na qualidade de jornalista, não retira nem reduz a 
independência e a isenção técnica e profissional ine-
rente ao Jornalismo.

Art. 49. Além dos reajustes convencionados e dos 
aumentos gerais dos salários, o jornalista empregado, 
no setor público ou privado, faz jus ao adicional de pro-
dutividade e aos aumentos reais de salário-profissional, 
estipulados em lei, convenção ou acordo coletivo, ou 
em acordo ou decisão normativa.
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Art. 50. A jornada de trabalho do jornalista em-
pregado, no setor público ou privado, não poderá ex-
ceder a duração de 8 horas diárias e de 40 horas na 
semana, salvo ajuste expresso entre as partes ou em 
caso de dedicação exclusiva.

§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se como 
período de trabalho diário ou semanal, o tempo que o 
jornalista permanecer à disposição do empregador.

§ 2º As horas trabalhadas que excederem a jorna-
da normal são remuneradas por um adicional não infe-
rior a cem por cento sobre o valor da hora normal.

CAPÍTULO V 
Dos Jornalistas Autonomos

Art. 51. Os jornalistas autônomos têm direito aos 
honorários convencionados, que não poderão ser in-
feriores aos da tabela organizada pelo Conselho Es-
tadual ou Regional da OJB.

Art. 52. Prescreve em cinco anos a ação de co-
brança de honorários, contando o prazo do vencimento 
do contrato.

CAPÍTULO VI 
Da Ética e da Disciplina

Art. 53. O jornalista deve considerar-se defensor 
do direito à livre informação plural e do aperfeiçoamen-
to da Imprensa e do direito a ser digno da honra e das 
responsabilidades que lhe são inerentes.

§ 1º O jornalista, no exercício da profissão, deve 
manter independência em qualquer circunstância.

§ 2º Nenhum receio de desagradar quem quer que 
seja deve deter o jornalista no exercício da profissão.

Art. 54. Cabe ao Código de Ética e Disciplina, 
elaborado pelo Conselho Federal da OJB, definir os 
deveres ético-profissionais do jornalista, as infrações 
disciplinares, as respectivas sanções e estabelecer o 
processo para sua aplicação e execução.

Parágrafo único. A violação ao preceito desta lei 
constitui infração disciplinar, sujeitando o infrator às 
sanções do Código de Ética e Disciplina.

CAPÍTULO VII 
Dos Direitos Dos Jornalistas

Art. 55. São direitos dos jornalistas:
I – exercer com liberdade a profissão em todo o 

território nacional;
II – recusar-se a realizar trabalho que afronte 

a lei, a ética profissional ou, ainda, suas convicções 
pessoais;

III – ter liberdade de acesso e obtenção de in-
formações junto a repartições públicas, autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de eco-
nomia mista, podendo examinar, obter cópias ou tomar 

apontamentos de documentos e autos de processos 
judiciais, findos ou em curso, desde que não estejam 
sob o regime de segredo de justiça, e de processos 
administrativos findos ou em curso;

IV – examinar em qualquer repartição policial 
autos de prisão em flagrante, de inquérito, diligência 
ou sindicância, findos ou em andamento, mesmo que 
estejam sob decreto de sigilo, podendo obter copias 
ou tomar apontamentos;

V – ingressar livremente, para colher informações, 
em qualquer recinto ou edifício em que funcione repar-
tição pública, inclusive autarquias, fundações, empre-
sas públicas e sociedades de economia mista, e sala 
de sessões dos três Poderes da República;

VI – dirigir-se as autoridades públicas nas salas e 
gabinetes de trabalho, independentemente de horário 
ou audiência previamente marcados, observando-se 
a ordem de chegada;

VII – permanecer sentado ou em pé e retirar-se 
independentemente de licença, de quaisquer dos lo-
cais mencionados no inciso V;

VIII – ser tratado de forma compatível com a 
dignidade do Jornalismo e condições adequadas ao 
seu desempenho, por autoridades e servidores, de 
qualquer poder, nível, órgão ou entidade, estatal ou 
para-estatal;

IX – ter respeitada, em nome da liberdade de in-
formação e do sigilo profissional, a inviolabilidade de 
seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e 
dados, de sua correspondência e de suas comunica-
ções, inclusive telefônicas, devendo qualquer busca 
ou apreensão ser autorizada por magistrado e acom-
panhado por representantes da OJB;

X – ter a presença de representante da OJB, 
quando preso em flagrante, para lavratura do auto 
respectivo, sob pena de nulidade;

XI – somente ser preso em flagrante por motivo 
do exercício da profissão, em caso de crime inafian-
çável;

XII – ser publicamente desagravado pelo Conse-
lho competente da OJB, quando ofendido no exercício 
da profissão ou em razão dela, ou, ainda, de cargo ou 
função de órgão da OJB, sem prejuízo da responsabi-
lidade penal e civil em que incorre o infrator.

XIII – Usar os símbolos privativos da profissão 
de jornalista;

XIV – recusar-se a depor como testemunha sobre 
fato que constitua sigilo profissional;

TÍTULO III 
Das Disposições Gerais E Transitórias

Art. 56. Aos servidores da OJB aplica-se o regi-
me trabalhista comum.
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Art. 57. Os Conselhos federal, regionais e esta-
duais deverão promover, trienalmente, em data não 
coincidente com o ano eleitoral, e, periodicamente, 
reunião do colégio de presidentes a eles vinculados, 
com finalidade consultiva.

Art. 58. O primeiro Conselho Federal da OJB 
será instalado dentro de noventa dias a contar da vi-
gência desta lei.

Parágrafo único. O primeiro Conselho Federal a 
que se refere este artigo será eleito por uma assem-
bleia constituída por delegados indicados pelos Sin-
dicatos representativos da categoria dos jornalistas, 
devidamente habilitados para o exercício da profissão, 
inscritos nas respectivas entidades e no pleno gozo de 
seus direitos, obedecendo a proporcionalidade de um 
delegado para cada 500 filiados ao sindicato:

Art. 59. Os membros dos primeiros Conselhos 
Regionais, Estaduais e Seções serão designados 
pelo Conselho Federal, em caráter provisório, dentre 
os indicados pelos Sindicatos representativos dos jor-
nalistas e devem retomar a seu cargo a instalação em 
definitivo desses órgãos da OJB.

Art. 60. Cabe ao Conselho Federal da OJB, por 
deliberação de pelo menos dois terços das delega-
ções, editar o Regulamento Geral e o Código de Éti-
ca e Disciplina, no prazo de seis meses, contados da 
sua instalação.

Art. 61. Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 16 de maio de 2002. – Depu-
tado Celso Russomanno.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, nós, da bancada do PT, avaliamos que 
é muito importante que se crie um Conselho Nacional 
de Jornalismo, até porque é uma antiga reivindicação 
da Federação Nacional de Jornalistas, ainda que nós 
tenhamos a exata compreensão de que esse projeto 
enviado pelo Executivo acabou contaminado porque, 
evidentemente, esta Casa ainda não fez o debate, que 
acabou sendo feito pela própria imprensa.

Temos a absoluta convicção do valor da liberdade 
de imprensa, até porque não somos os únicos. A socie-
dade brasileira lutou durante mais de uma década para 
que recuperássemos a liberdade de imprensa. Ocorre 
que é exclusivamente, na nossa compreensão, do Exe-
cutivo a iniciativa a criação de um conselho. Portanto, 
gostaríamos que o Governo retirasse de pauta esse 
projeto, até para criar condições para que no início do 

próximo ano ele próprio tome essa iniciativa, sem en-
trar em tantos detalhes. Esta Casa então elaboraria, 
num debate público, democrático – e não poderia ser 
diferente —, um projeto que evidentemente não seria 
unanimidade, mas seguramente não organizaria tanto 
a Oposição, como esse acabou organizando, e afinal 
teríamos um Conselho Nacional.

Valorizamos a iniciativa de todos os Parlamenta-
res que fizeram propostas sobre o tema. A bancada do 
PT sabe do acordo para desobstruir a pauta. Se esse 
conselho for sepultado pela votação desta Casa, a 
bancada do PT vai dirigir-se ao Poder Executivo para 
solicitar que envie outro projeto no próximo ano, mas 
que seja apenas para a criação do Conselho Nacio-
nal, a fim de que a Câmara tenha a oportunidade de 
elaborar o que seria genericamente denominado o 
detalhamento desse conselho, ouvindo os órgãos de 
imprensa e a sociedade. 

Desse modo, a Câmara dos Deputados, por meio 
de sucessivos debates públicos, poderá produzir o que 
é fundamental para a imprensa, na sua condição de 
imprensa livre, e para uma sociedade democrática.

Obrigado.
O SR. DANIEL ALMEIDA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 

V.Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA-
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVI-
SÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMEN-
TE PUBLICADO.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (Sem Partido – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
faço uma sugestão. O PT achou que não houve dis-
cussão suficiente. O Deputado Arlindo Chinaglia, como 
Líder, disse que vai sugerir ao Governo que mande 
outro projeto. Sugiro ao Deputado que a bancada ela-
bore o projeto, porque, se ele vier do Poder Executivo, 
já será problema.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A cria-
ção de conselho é atribuição do Poder Executivo, mas 
isso não invalida a primeira parte da sugestão de V.Exa. 
A bancada pode produzir projeto e enviá-lo ao Execu-
tivo, que o remeterá, para o cumprimento legal.

O SR. FERNANDO GABEIRA – Com essa inicia-
tiva podemos dar início ao debate sobre o tema.

O SR. NELSON MARQUEZELLI – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já 
temos na República vários conselhos que funcionam 
a contento. Por exemplo, Conselho Nacional da Agri-
cultura é órgão atuante, que tem dado ao segmento 
todo o respaldo necessário. 

Na minha visão, o encaminhamento feito está er-
rado. Deveríamos aprovar o Conselho Federal de Jor-
nalismo, que iria concluir numa organização da mídia 
brasileira da melhor maneira possível. Erradamente, 
comenta-se que seria alvo de interferência. Creio que 
é o contrário. Não haveria interferência e ainda daria 
maturidade ao segmento, tal como acontece em ou-
tros países. 

Não sei por que a Casa se acovarda diante das 
críticas. Alguns segmentos do País, alguns segmentos 
da mídia passarão a ter voto aqui dentro. Isso é ruim, 
é deplorável. 

Nós deveríamos bancar a aprovação, porque o 
projeto é bom para o País, para a Casa e para o jor-
nalismo brasileiro.

Dessa forma, declaro antecipadamente o meu 
voto. Voto “sim”, porque entendo que é um caminho 
certo para fazer com que o jornalismo no Brasil seja 
melhor.

O SR. INÁCIO ARRUDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Registro o voto con-
trário do PCdoB, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 
votação o projeto.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Aque-
les que forem pela aprovação permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

REJEITADO.
A matéria vai ao arquivo. (Palmas.)
Está prejudicado o Projeto de Lei nº 3.985, de 

2004, apensado.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Item 2.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.353, DE 2004 

(Do Senado Federal)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 1.353, de 2004, 
que escolhe o Sr. Luiz Otavio Oliveira Cam-
pos para o cargo de Ministro do Tribunal de 

Contas da União, nos termos do art. 73, § 
2º, inciso II, da Constituição Federal.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Há 
sobre a mesa requerimento do nobre Líder do PFL, nos 
termos regimentais, para retirada da pauta do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.353/04, constante do item 
2 da presente Ordem do Dia.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada da pauta 
do PDC 1353/2004, constante do item 02 da presente 
Ordem do Dia.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2004. 
– José Carlos Aleluia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Aque-
les que forem favoráveis permaneçam como se encon-
tram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. É sobre a pauta.
O SR. PEDRO HENRY – Sr. Presidente, peço 

verificação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Ma-

téria vencida, Deputado.
O SR. PEDRO HENRY – Eu levantei o braço, 

manifestei-me contrariamente à aprovação do reque-
rimento de retirada de pauta e quero verificação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Está 
superado, Deputado.

O SR. PEDRO HENRY – Queria falar exatamen-
te sobre isso.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agora é a 
PEC Paralela?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 
PEC Paralela é agora.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Aliás, isso poderia ter 
sido invertido, poderia ter sido antes.

O SR. INÁCIO ARRUDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só 
para registrar o voto do PCdoB favorável ao projeto de 
regulamentação.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Está 
registrado, Deputado.

O SR. INÁCIO ARRUDA – Na hora, eu havia 
falado “contrário”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Está 
registrada a posição do PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A pre-
ocupação do Deputado Pedro Henry, como a de outros 
Líderes, é referente à proposta emenda constitucional 
da reforma tributária. Não é isso, Deputado?

O SR. PEDRO HENRY (PP – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Não, Sr. Presidente. Nós 
fizemos um acordo de Lideranças. Não iríamos mais 
votar os demais projetos porque não houve entendi-
mento com relação à reforma tributária.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Não 
tem problema. V.Exa. pede verificação nesta matéria, 
e ela encerra agora.

O SR. PEDRO HENRY – Está certo, Sr. Presi-
dente. Vou exercer o meu direito regimental, que me 
foi negado por decurso. Eu pedi em tempo, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Pedro Henry, eu quis apenas colaborar com a 
Casa, para que passássemos a apreciar a PEC Para-
lela, o que é anseio de grande parte de Parlamentares. 
(Palmas.) Imaginei que o problema estivesse relacio-
nado à reforma tributária.

O SR. PEDRO HENRY – Sr. Presidente, para 
avançar na pauta, V.Exa. não precisa omitir meu direito 
regimental de pedir verificação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Não 
omiti nada, Deputado Pedro Henry. 

O SR. PEDRO HENRY – V.Exa. não precisava 
fazer isso, Presidente João Paulo. Mas, tudo bem, não 
vou recorrer, respeito sua decisão. Vamos em frente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Item 3.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 227-C, DE 2004 

(Do Senado Federal)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 227-C, de 2004, que altera os artigos 
37, 40, 144, 194, 195 e 201 da Constituição 
Federal, para dispor sobre a Previdência So-
cial, e dá outras providências; tendo parece-
res: da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação, pela admissibilidade (Rela-
tor: Dep. Maurício Rands); e do Relator da 

Comissão Especial, designado em Plenário, 
pela admissibilidade das emendas de nºs 1 
a 45, apresentadas a esta, e das de nºs 1 a 
20, apresentadas à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 136/99, apensada; e, no mé-
rito, pela aprovação desta e das Propostas 
de Emenda à Constituição nºs 99/95, 144/95, 
154/95, 258/95, 268/95, 326/96, 56/99, 122/95, 
259/95, 153-A/99, 163/99, 363/01 e 455/01, 
apensadas, e das emendas de nºs 5, 17, 21, 
22 e 29, apresentadas a esta, e das de nºs 
5, 6, 7, 10, 17, 18 e 20, apresentadas à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 136/99, 
apensada, com substitutivo, e pela rejeição 
das Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 117-A/92, 379/96, 563/97, 476/97, 631/98, 
136-A/99, 166/99, 253/00, 457/01, 22/03, 36/03, 
107/03 e 226/03, apensadas, e das emendas 
de nºs 1 a 4, 6 a 16, 18 a 20, 23 a 28 e 30 a 
45, apresentadas a esta, e das de nºs 1 a 4, 
8, 9, 11 a 16 e 19, apresentadas à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 136/99, apen-
sada (Relator: Dep. José Pimentel).

Tendo apensadas as PECs de nºs 117-
A/92, 99/95, 144/95, 154/95, 258/95, 268/95, 
326/96, 56/99, 122/95, 259/95, 379/96, 563/97, 
476/97, 631/98, 136-A/99, 153-A/99, 163/99, 
363/01, 166/99, 253/00, 457/01, 455/01, 22/03, 
36/03, 107/03 e 226/03. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – So-
bre a mesa requerimento, do nobre Líder do PT, no 
seguinte teor:

Sr. Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 162, inciso 

XIV, a votação em globo dos destaques simples apre-
sentados à PEC nº 227/04.

Sala das Sessões, Luiz Sérgio, Vice-Líder do 
PT.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
a palavra V.Exa. 

O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vai ser de-
signado um Relator em Plenário?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, que falará contra a matéria. (Pau-
sa.) Ausente.

Com a palavra o Deputado Luiz Sérgio, para en-
caminhar a favor.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, há uma enorme expectativa 
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de votação dessa PEC. Portanto, para que possamos 
agilizar o processo, nada mais justo do que votarmos 
globalmente os destaques simples a ela apresenta-
dos. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 
votação o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PEDRO HENRY – Sr. Presidente, peço 

verificação.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Ve-

rificação concedida.
O SR. PEDRO HENRY – Gostara de insistir, Sr. 

Presidente, que formulamos um acordo de Lideranças 
que envolvia a obstrução. 

O SR. ROBERTO FREIRE – Nunca vi Governo 
com maioria obstruir, Sr. Presidente.

O SR. PEDRO HENRY – V.Exa. me garante a 
palavra, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
a palavra, Deputado Pedro Henry.

O SR. PEDRO HENRY (PP – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Eu pediria aos demais pa-
res que tenham o respeito parlamentar que eu sempre 
concedi a todos aqui e me ouçam.

Nós formulamos um acordo. Não houve enten-
dimento na reforma tributária. O entendimento dos 
Líderes é que deveríamos suspender o processo de 
votação até que houvesse acordo.

Então, estou cumprindo o acordo que os Líderes 
partidários assumiram na Liderança do Governo, do 
qual não fazia parte a Minoria desta Casa – ressalto 
isso ao Deputado José Thomaz Nonô, para não ficar 
na sociedade brasileira dúvida de que ele não fez par-
te do acordo. 

Não concordamos com o teor da reforma tributá-
ria. Em função disso, decidimos no Colégio de Líderes 
da base do Governo não mais proceder à votação. Por 
isso, estou pedindo a verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Sim, 
Deputado.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Um 
minutinho. Eu vou chamar os partidos.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Não, Sr. Presidente. Um 
minutinho, não. Precisamos contraditar certas coisas 
aqui faladas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado, vou conceder a palavra a V.Exa. como Líder.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PRONA? (Pausa.) 

Como vota o PV?
O SR. EDSON DUARTE (PV – BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em obstru-
ção.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 
obstrução.

Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PCdoB?
O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PCdoB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – PCdoB 
em obstrução. (Pausa.) Como vota o PSC? (Pausa.)

Como vota o PDT? (Pausa.) 
Como vota o PRONA, Deputado Elimar Máximo 

Damasceno?
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-

NA – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Obs-
trução.

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO – Obri-
gado.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PSB?

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB 
está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PPS, Deputado Miro Teixeira?

O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estamos com 
dificuldades de exercer a atividade parlamentar e criar 
um ambiente de debate no plenário. 

O Deputado Pedro Henry, ainda há pouco, pro-
testou porque não pôde pedir verificação numa vota-
ção. Antes dele, eu ia encaminhar um pedido de pre-
ferência. Estamos vivendo aqui uma certa dificuldade. 
Para entender não está difícil, mas é importante que 
os Parlamentares percebam a necessidade de uma 
mobilização com vistas à eleição da Mesa Diretora. 
Repito, não é uma critica à atuação do Presidente 
João Paulo Cunha, mas é em função da futura Mesa 
Diretora, porque não é mais possível ficarmos ao sa-
bor de entendimentos entre alguns partidos que usam 
como massa de manobra o conjunto de Deputados ou 
de cidadãos que estão lá fora, e, neste caso, são ser-
vidores públicos de diversas categorias, para atingir 
esse ou aquele objetivo.

As obstruções não são ilegítimas, mas podem ser 
feitas nas matérias próprias. Obstruam o Orçamento, 
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mas não a PEC da Previdência, que tem acordo de 
mérito com o Relator para beneficiar aposentados e 
pensionistas. 

Não sei que tipo de mandato está sendo exercido 
aqui. A mim não satisfaz. Eu voto a favor, é claro, da 
apreciação em globo dos destaques simples. Penso 
que é “sim”, conseqüentemente. Mas convenhamos 
que o espetáculo é deprimente, porque não se está 
conseguindo cumprir acordo firmado ontem aqui, nos 
microfones da Casa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o Bloco Parlamentar PL/PSL?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
estamos em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PSDB?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
há razão alguma para a obstrução desta matéria no 
momento. Queremos votar a PEC Paralela e, quanto 
à reforma tributária, pelo menos a parcela em que há 
consenso nesta Casa, que é a concessão de 1% do 
FPM aos Municípios. Derrubar a sessão agora é não 
só derrubar a votação da PEC Paralela como também 
a possibilidade de dar mais 1% no FPM.

Portanto, não consigo compreender o sentido 
da solicitação de verificação e da obstrução de vá-
rios partidos da base. Sabemos que, para a matéria 
tributária no global, infelizmente, não há acordo e não 
pretendemos fazer votação global. Infelizmente, não 
houve acordo entre todos. Mas, pelo menos em rela-
ção ao FPM, podemos votar, sim. E, se for derrubada 
a sessão, tudo isso fica inviabilizado.

O nosso voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 

vota o PTB?
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PTB passou toda a semana procurando votar a PEC 
Paralela, quer votar junto com os Prefeitos Municipais 
e convoca todos os seus Deputados para que venham 
à Casa e votem “sim”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PP?

O SR. PEDRO HENRY (PP – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não posso 
aceitar que se tente passar à sociedade brasileira a 
imagem de que o problema está fundado nesta ma-
téria. Na verdade, aqueles que têm o mínimo de per-
cepção política, como alguns Parlamentares que já se 
pronunciaram aqui, experientes na Casa, calejados, 
sabem bem como funciona o processo legislativo e 

querem prevalecer-se de seus companheiros Líderes 
para passar à sociedade brasileira a imagem de que o 
problema reside na PEC Paralela. É um equívoco pen-
sar que se possa passar tal mensagem à sociedade 
brasileira, que já não é mais boba e assiste a todas as 
atividades aqui desenvolvidas no dia-a-dia. 

Há um grave problema de natureza política que 
tem de ser resolvido. Tal problema está impedindo o 
processo legislativo, está impedindo a continuidade 
de votação do projeto. Por isso, estamos em obstru-
ção política.

Quando ao mérito da matéria, declaro-me com-
pletamente favorável à aprovação da PEC Paralela, que 
neste momento não está em discussão. O que está em 
discussão agora é outra conjuntura muito mais ampla. 
É por isso que estamos em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PFL?

O SR. MURILO ZAUITH (PFL – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, durante este ano, a Casa discutiu poucos 
projetos de interesse do País. Em mais de 90% das 
sessões aqui realizadas, ficamos presos a mais de 68 
medidas provisórias editadas pelo Governo. Agora, no 
final do ano, conseguimos cumprir pauta mínima de 
votação, votando as medidas provisórias e desobs-
truindo a pauta. 

Quanto à reforma previdenciária, ano passado, 
nesse mesmo período, combinamos de votar seus 
destaques. O ano passou, estamos novamente no 
mês de dezembro e precisamos votar os avanços e 
conquistas que conseguimos implantar na reforma. É 
isso que queremos.

Ontem, fizemos um acordo mínimo para se votar 
a PEC Paralela. Precisamos, sim, votar o aumento de 
1% do FPM para os Prefeitos, que recebem o repasse 
de 22,5%. Queremos elevar o percentual para 23,5% 
ainda para o mês de dezembro. Porém, sentimos que o 
Governo não tem vontade de votar projeto algum nesta 
Casa. Precisamos cumprir o acordo feito ontem aqui. 

Queremos votar a PEC Paralela da Previdên-
cia e o projeto que dá 1% aos Prefeitos, que estão à 
mingua, precisando pagar o 13º salário. Precisamos, 
sim, nesta Casa, ter nossa pauta cumprida e votar 
pelo bem do País.

O PFL vota “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 

vota o PMDB?
O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
maioria do integrantes desta Casa defende que V.Exa., 
como comandante maior deste Poder, convoque ou-
tra reunião com o Colégio de Líderes para tentar um 
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consenso ou um entendimento em relação ao projeto 
dos Prefeitos e à votação da PEC Paralela e de outros 
projetos que constam na pauta. 

Levando em consideração que os partidos deci-
diram obstruir, orientamos pela obstrução e apelamos 
a V.Exa. para que convoque, para logo após esta vota-
ção, nova reunião com o Colégio de Líderes, a fim de 
encontrar solução para as matérias em discussão. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PT, Deputado Arlindo Chinaglia?

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em nome da bancada do PT e, 
creio, em nome de várias bancadas desta Casa, sem 
a pretensão de representá-las, estamos nos sentindo 
derrotados, exatamente porque a bancada do PT vem 
defendendo que se vote imediatamente a PEC Paralela. 
Ocorre que, em função do trâmite legislativo, como já foi 
relatado pelo Líder Pedro Henry e por outros Líderes, 
a bancada do PT cumpre o que foi acordado na base 
aliada, e nesse sentido entramos em obstrução. 

Porém, queremos que todos saibam que, se 
houver algum espaço para negociação ainda hoje, se 
houver alguma possibilidade, tanto a bancada do PT 
como outras estarão abertas ao diálogo, até porque 
gostaríamos de votar.

Em decorrência das circunstâncias, entramos 
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota a Minoria, Deputado José Thomaz Nonô?

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já me 
dirigi a esta tribuna para poupar o tempo de V.Exa. e 
dos ilustres colegas. 

Peço a V.Exa. que acople a essa orientação meu 
tempo de liderança, para que possamos discutir e 
refrescar algumas memórias um pouco esmaecidas 
pelo tempo.

Hoje é o último dia para votarmos. Estou dizendo 
o óbvio – todos os Deputados sabem disso. Nada me-
lhor para começar do que com uma obviedade. 

Quando ouvimos algumas vozes dizerem ser 
necessário mais tempo de negociação, prorrogar para 
buscarmos o entendimento, temos de deixar claro 
para a sociedade brasileira que quem deseja votar no 
presente momento votou “sim”, de forma bem clara; 
quem não quis, por um motivo ou outro, optou pela 
obstrução.

Neste breve pronunciamento, agradeço primei-
ramente ao Presidente João Paulo Cunha – deve ser 
a última vez que falo este ano –, porque foi uma con-
quista da Casa, pelas mãos sobretudo do Presidente 
João Paulo Cunha, a materialização da Liderança da 

Minoria. Agradeço ao Líder do PFL, Deputado José 
Carlos Aleluia, e, uma vez mais, ao Presidente da Casa, 
que democraticamente abriu este espaço. Como até 
a presente data fui o único a exercer essas funções, 
agradeço-lhes pessoalmente. 

Tudo que disse nesta Casa, como Líder da Mino-
ria, o fiz, antes de tudo, na defesa desta Instituição, à 
qual tenho a honra de pertencer há 22 anos. 

Mas quero dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, com a mesma clareza, que poucas vezes vi um 
ano tão confuso, tão conturbado, tão controvertido 
como o de 2004. Lembro aqui duas iniciativas fulcrais: 
as reformas tributária e previdenciária, duas obras que 
não se completaram; num exame rigoroso, sequer co-
meçaram. Ao Governo interessava a desvinculação da 
Receita da União e a perpetuação da CPMF. Conse-
guiram o que quiseram, e depois esqueceram. Ficou 
todo o resto da reforma, durante um ano, pendente 
de solução.

A famosa reforma da Previdência teve igual desti-
no: tungou o aposentado, cobrou do funcionário público 
e esmagou boa parte da categoria dos servidores que 
via neste Governo – já não vê mais – a esperança de 
melhores dias. O que ficou? A PEC Paralela, que se 
vem arrastando durante todo este ano. 

O que há em comum entre a PEC Paralela e a 
reforma tributária? Há o compromisso, em ambos os 
casos, do Presidente da República – e o compromisso 
do Presidente evidentemente deve prevalecer sobre os 
dos partidos de sua base – de votar a PEC Paralela 
logo após a votação no Senado e de votar a reforma 
tributária, pelo menos nos pontos consensuais. E não 
há ponto mais consensual nesta Casa do que a taxa 
de 1% do FPM destinada aos Municípios. Esta é a 
verdade clara. 

Todos nós ficamos aqui hoje, ontem e nos últimos 
dias para propiciar esse entendimento. No entanto, 
esses compromissos parecem ter caído n’água. On-
tem – estão aí os registros taquigráficos –, pessoas 
importantes da Casa e do Governo afirmaram pe-
remptoriamente que seria possível votar a taxa de 1%, 
mediante o desmembramento, um artifício legislativo 
legal, que permitiria atender a uma demanda que não 
é do Governo, que não é da Oposição, que não é dos 
Deputados, mas da sociedade brasileira, de todas as 
Prefeituras do País, daqueles Prefeitos que foram ao 
Palácio do Planalto e de lá saíram com uma promes-
sa, promessa esta que mais uma vez se frusta, porque 
não é cumprida.

Sr. Presidente, é melancólico terminarmos um 
ano tão importante dessa forma. Está ali o placar para 
quem quiser ver e guardar na memória. Os que são 
favoráveis à PEC Paralela, os que são favoráveis a 
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recompor um pouco o desgaste brutal infligido pelo 
Governo aos servidores públicos na famosa reforma 
da Previdência, estão votando “sim”. Quem está obs-
truindo joga para as calendas, para o ano que vem, 
para o outro ano, para 2008, para dois mil e muitos, 
para qualquer momento num futuro incerto, mas des-
cumprem peremptoriamente o compromisso que um 
dia foi das lideranças do Governo e do Presidente da 
República.

Quem quer votar o 1%, que é a última parcela 
consensual da reforma tributária? 

Ouvi aqui fariseus ilustres dizerem: “Não, nós va-
mos discutir a reforma tributária como um todo”.

Ora, meus senhores! Como é que alguma coisa 
que não foi discutida como um todo durante o ano vai 
ser resolvida nesta tarde? Mas formalmente, nesta 
tarde, sem excetuarmos os fariseus e os hipócritas, 
todos estamos de acordo para votar o 1% do FPM. 
Entretanto, as Lideranças partidárias dizem que não 
estão mais de acordo.

Sr. Presidente, Sras. Srs. Deputados, é triste ver 
que o único consenso ocorreu com a Lei de Falências, 
porque ela – vou refrescar a memória – foi a primeira 
carta da equipe econômica ao Fundo Monetário Inter-
nacional, subscrita pelo Sr. Henrique Meirelles e pelo 
Ministro Antonio Palocci, está o compromisso textual 
de votar a Lei de Falências. Por isso votaram a Lei de 
Falências consensualmente. E, satisfeito esse compro-
misso com o Fundo, imediatamente acabou o consenso, 
exceto nessa aberração antidemocrática, uma tentativa 
de cercear a liberdade dos jornalistas.

Falo na condição de Líder da Minoria, de Depu-
tado do PFL, com muito orgulho, em meu nome, em 
nome do meu partido e dos de oposição. Queríamos 
e queremos votar a PEC Paralela. Queríamos e que-
remos votar o 1% do FPM. 

Lamentamos que a base do Governo – ou par-
cela ponderável dela – descumpra, mais uma vez, o 
compromisso do Presidente Lula, jogue aos desvãos 
da angústia e da miséria a quase totalidade dos Pre-
feitos nacionais, deixe permanecer no desespero e 
no desamparo os servidores públicos atingidos pela 
famosa reforma da Previdência. 

Quem quer fazer vota e muda. Quem não quer, 
enrola e obstrui! 

O SR. ISAÍAS SILVESTRE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB 
libera a bancada depois de ouvi-la. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Professor Luizinho, 
para uma Comunicação de Liderança, pela Liderança 
do Governo.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, quero usar este momento para dia-
logar com as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados da 
base aliada sobre o dia de hoje.

Este dia 15 de dezembro marca um momento 
histórico em nosso País. Primeiramente, todas as cen-
trais desta Nação, em particular a Central Única dos 
Trabalhadores – CUT, presidida pelo Sr. Luiz Marinho, 
instituição que já foi presidida pelo companheiro e Depu-
tado Vicentinho e pelo companheiro e ex-Deputado Jair 
Meneguelli. Estava no ato também a Força Sindical, 
presidida pelo Sr. Paulinho, que já teve como presidente 
o nobre Deputado Medeiros. Pois bem. Essas centrais 
sindicais conseguiram, para o bem do País, se unificar 
na luta pela melhoria do salário mínimo e do reajuste 
da tabela do Imposto de Renda.

A minha bancada, do Partido dos Trabalhadores, 
já tinha acionado o Governo sobre as questões da políti-
ca do salário mínimo e da tabela do Imposto de Renda, 
e de forma determinada, tal como todos os partidos da 
base aliada já haviam também apresentado propos-
tas ao Presidente Lula. O Presidente da República, de 
forma determinada e sensível com aqueles que mais 
necessitam, dos setores mais pobres e sofridos, que 
possuem carteira assinada, que objetivamente preci-
sam garantir seus direitos, fez uma recomposição, ao 
longo do tempo, para dar condição de sobrevivência a 
esses trabalhadores. Essa ação do Governo se refle-
tirá na injeção imediata de recursos na economia, na 
alimentação, no vestuário e nos medicamentos. Pela 
primeira vez, estamos tendo um anúncio antecipado 
dessa realização. Todos sabem que o reajuste do sa-
lário mínimo se dá costumeiramente no mês de maio, 
pois esta é a regra vigente. 

Sabemos o significado do salário mínimo para os 
milhões de brasileiros que dele vivem, a maior parte da 
força de trabalho brasileira. O valor do salário mínimo 
sofreu, no passado recente, um processo de arrocho, 
com depreciação e redução de seu poder de compra. 
Logo no início do nosso Governo, o salário mínimo 
encontrava-se com um poder de compra bastante 
desgastado, um dos piores na história recente do nos-
so País. Mas o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
desde o primeiro ano do seu mandato, sempre deixou 
claro e definido que o grande objetivo seria garantir a 
recomposição desse grandioso instrumento de distri-
buição de renda e de proteção do setor mais sofrido 
do nosso povo, que é o salário mínimo. Concedeu um 
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reajuste acima da inflação logo no seu primeiro ano de 
Governo. Foi pouco, mas muito para quem não tinha 
nada e, às vezes, nem a recomposição inflacionária, 
como temos verificado em várias análises e estudos. 
Em vários momentos, em particular logo no início do 
Governo anterior, no seu primeiro mandato, o valor do 
salário mínimo já se ressentia do arrocho.

Aqueles que viveram essa situação sabem que, 
mesmo que de forma paulatina, a recomposição acima 
da inflação já dá um suspiro, um alívio, uma esperança 
e uma perspectiva para o futuro.

No segundo ano de seu Governo, também de 
forma determinada e firme, O Governo Lula uma vez 
mais recompõe o salário mínimo, aquém das expec-
tativas do próprio Presidente, é verdade, mas com 
responsabilidade, de acordo com as condições econô-
micas que então experimentava o País. Dizíamos, na 
ocasião, que, para haver equilíbrio fiscal, para garantir 
a estabilidade e a macroeconomia, para se poder dar 
uma solução ao caos encontrado na macroeconomia, 
não poderíamos tomar uma medida mais firme com 
vistas à recomposição no poder de compra do salário 
mínimo. Tomamos medidas duras, recuperamos e trou-
xemos o País ao patamar em que vive hoje, quando 
se projeta o crescimento do PIB acima de 5%. Algo 
auspicioso, inédito, no mínimo, comparativamente às 
duas décadas passadas. 

Este é o momento do Brasil de hoje. E é neste 
momento, com o País recuperando energia, recompon-
do as suas estruturas, o seu tecido social, a esperança 
e a caminhada para o futuro, que o Presidente Lula 
apresenta para o povo brasileiro o reajuste de 15,4% 
ao salário mínimo, o que corresponde a 9,5% acima 
do índice da inflação, ou seja, mais que o dobro da in-
flação nesse ano. Trata-se de algo de que não se tem 
notícia, não se tem parâmetro desde o ano de 1986 
na história do nosso País!

Hoje, o País abre mais possibilidades, encontra-
se em recomposição, em reorganização e em plena 
produção de energia. Temos a garantia de que não 
mais vai acontecer apagão, porque estamos recupe-
rando a estrutura energética. Também já arrumamos 
as condições para recuperação das malhas ferroviária 
e rodoviária, assim como dos nossos portos, a fim de 
dar consistência ao grande crescimento que estamos 
vivendo.

Anteontem, em primeira página, o jornal O Estado 
de S.Paulo divulgou que a Zona Franca de Manaus já 
vendeu toda a sua produção dos próximos 12 meses. 
Este é o Brasil do presente!

De forma significativa e determinada, podemos 
dar um ganho de respeito ao nosso povo, ao mais so-
frido, ao que tem sustentado a esperança e o cresci-

mento do País, com esse reajuste que estará acima do 
dobro da inflação, numa política determinada de recu-
peração do valor de compra do salário mínimo. Mais 
do que isso, o Presidente se comprometeu a consti-
tuir comissão da qual participem os trabalhadores da 
ativa e os inativos, os empresários, por meio de suas 
representações, e o Poder Público dos Municípios, dos 
Estados e da União. Sabemos o peso e o significado 
para os nossos milhares de Municípios que o aumento 
do salário mínimo determinado pelo Presidente pode 
trazer às suas finanças.

O Presidente da República, também de forma de-
terminada, concedeu um abono de 100 reais na tabela 
do Imposto de Renda. Mas a classe média, as pessoas 
com melhores salários e os mais especializados muito 
sofreram com o arrocho e com a queda do seu poder 
de compra. O Governo anterior foi o responsável pela 
concentração de riqueza e pelo crescimento da carga 
tributária do País, que aumentou de 27% para 37% (10 
pontos percentuais), que caíram nos ombros da classe 
média. Agora, o nosso Governo começa a realizar a 
política de recuperação. 

De forma linear, o Governo está concedendo 
10% de reposição na tabela do Imposto de Renda, va-
lor, repito, acima da inflação do período, dando início 
também a uma política de desconcentração, aliviando 
o arrocho e a violência que haviam sido perpetrados 
contra a sociedade brasileira. 

Por isso, Sr. Presidente, o dia de hoje é histórico 
para o nosso País. A base aliada sente-se feliz porque 
estamos ajudando a construir o Brasil do futuro! 

O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
vota o Governo? 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PDT?

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente João 
Paulo Cunha, o Deputado Pedro Henry está pedindo 
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Miro Teixeira, estou pedindo a opinião do partido 
que não declarou voto. O PP do Deputado Pedro Hen-
ry já declarou voto.

O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, e o 
Governo como vota? 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PDT, Deputado Álvaro Dias?

O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT acha 
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importante a votação da PEC Paralela, uma vez que 
esse é um anseio e uma preocupação dos trabalhado-
res, para que sejam corrigidas uma das pequenas entre 
as inúmeras distorções praticadas pelo Governo Federal 
na reforma da Previdência Social em nosso País.

O PDT acha importante votar a PEC Paralela e 
a PEC que aumenta o repasse do Fundo de Participa-
ção dos Municípios. Achamos igualmente importante 
discutir a correção do salário mínimo, que está muito 
defasado – lembro que o Governo Federal prometeu 
duplicar o valor do salário mínimo. Houve hoje em Bra-
sília uma manifestação liderada por sindicatos, pela 
CUT e pela Força Sindical para que o valor do salário 
mínimo seja fixado em, pelo menos, 320 reais. Preci-
samos abraçar essa causa.

O PDT vota “sim”, a favor da votação da PEC 
Paralela e do aumento do repasse do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios. 

O SR. PEDRO HENRY – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO HENRY (PP – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer 
uma consulta a V.Exa. e aos Srs. Líderes. Se eu retirar 
o pedido de verificação, podemos firmar o compromis-
so de votar exclusivamente a PEC Paralela e, depois, 
encerrar a sessão?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Está 
prorrogada esta sessão até as 19h40min. 

Deputado Pedro Henry, se V.Exa. retirar o re-
querimento, vamos passar às votações. Às 19h40min 
a sessão será encerrada. A Presidência pode convo-
car, caso haja acordo, nova sessão extraordinária para 
continuarmos a votação desta matéria, sem inserir na 
pauta da próxima sessão as matérias remanescentes 
desta, no caso, a reforma tributária. Para a Presidência, 
não será problema procedermos dessa forma, mas é 
preciso consultar os Srs. Líderes. 

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem, pelo PTB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO (PTB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
acho fundamental que os acordos sejam cumpridos. 
Nesta Casa, o Colégio de Líderes faz-se respeitar pela 
palavra que honra. 

Fizemos no Colégio de Líderes um acordo, inter-
mediado pelo Vice-Líder José Militão, e decidimos que 
cada um votaria como quisesse, mas o PTB optaria 
pela obstrução. Para manter a palavra, e entendendo 
que cada um deve votar segundo a sua própria cons-

ciência, solicito seja feita uma modificação na orien-
tação do painel, para que o encaminhamento do PTB 
seja pela obstrução. 

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
de mais nada, cumprimento o Líder Pedro Henry, que 
foi porta-voz do acordo e também daquilo que acor-
daram há pouco alguns Líderes, entre eles o do PT. 
Somos favoráveis a que, no prazo limite desta sessão, 
já anunciado por V.Exa., comecemos a votar a PEC 
Paralela.

Quanto à convocação de uma sessão extraor-
dinária, eu gostaria de ponderar no sentido de que 
não temos, neste momento, certeza de que há quo-
rum na Casa para votação da PEC. Se nos conduzir-
mos equivocadamente, sem atentar para o número 
de Deputados presentes à Casa, poderemos incorrer 
em sérios erros.

Estamos de acordo com a proposta do Deputado 
Pedro Henry. Se houver concordância dos demais 
Líderes, suspendemos a obstrução e começamos a 
votar. 

Ressalto apenas que a bancada do PT gostaria 
de fazer mais consultas, para confirmar que há quo-
rum para justificar a convocação de uma outra sessão 
extraordinária.

Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, V.Exa. tem toda a razão. Se o Líder do PP, de for-
ma iluminada, resolve retirar o pedido de verificação, 
será muito bom passarmos de imediato à votação da 
PEC Paralela. Mas não posso desistir de insistir na 
votação da PEC que trata do aumento do repasse do 
FPM em 1 ponto percentual. Somos minoria, eu sei, 
e podemos não conseguir aprovar esse reajuste, mas 
o PFL gostaria de persistir na votação do item, objeto 
de entendimento ontem. 

Sr. Presidente, queremos, sim, votar a PEC Pa-
ralela e elogiamos a retirada do pedido de verificação. 
O Deputado Pedro Henry pode pedir nova verificação 
mais adiante, porque esse é um direito seu.

O PFL vai insistir na votação da PEC tributária 
como um todo ou, pelo menos, com a alteração que 
permite o aumento do repasse do FPM em 1 ponto 
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percentual. Nossa posição é pela votação, pelo pros-
seguimento dos trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Pedro Henry, retira V.Exa. o pedido de verifica-
ção?

O SR. PEDRO HENRY (PP – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ao invés de 
retirar o pedido, não poderíamos encaminhar o voto 
“sim”, para verificar se há quorum? Estou preocupado, 
porque esta PEC é importante demais.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tudo 
bem, mas a votação precisa ser rápida, porque esta-
mos com problema de tempo. 

O SR. PEDRO HENRY – Repito, Sr. Presidente: 
não poderíamos encaminhar o voto “sim” para verifi-
car o quorum?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Po-
demos sim. Para economia processual, vou solicitar a 
concordância de todos os Líderes partidários.

O SR. PEDRO HENRY – Então, Sr. Presidente, 
retiro o pedido de verificação. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Re-
tirado o pedido de verificação, aprovado requerimento 
do Deputado Luiz Sérgio, que solicita a votação em 
globo dos destaques simples. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 
votação todos os destaques simples apresentados à 
PEC. 

DESTAQUE Nº 6 (SIMPLES)

Requeiro, nos termos regimentais, destaque para 
votação da expressão “assegurado aos servidores, o 
direito de escolha da entidade de previdência privada” 
constante do § 15, do artigo 40, da emenda 04/04-CE, 
oferecida à PEC 227/04.

Sala das Sessões, 09 de julho de 2004. – Antonio 
Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE Nº 9 (SIMPLES)

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

161, IV, do Regimento Interno, destaque para votação do 
art. 4º da PEC 227-B, de 2004, para inseri-lo em substi-
tuição ao art. 2º do substitutivo oferecido pelo Relator.

Sala das Sessões, 9 de julho de 2004. – José 
Thomaz Nonô, Líder da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Os 
Deputados que os aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

REJEITADOS. 
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Des-

taque nº 1, da bancada do PTB, assinado pelo nobre 
Líder José Múcio Monteiro.

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do parágrafo 2º, do ar-

tigo 161, do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, destaque para votação em separado do inciso 
XI, alíneas ‘a’ a ‘e’, do art. 37, constante do art. 1º da 
PEC 227-B/04, para incluir no art. 37 do art. 1º do 
substitutivo do Relator à PEC 227-A/04.

Sala das Sessões, 08-7-04. – José Múcio Mon-
teiro, Líder do PTB; Marcelo Ortiz, PV.

Deseja-se, portanto, tirar dispositivo do texto ori-
ginal e incluí-lo no substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
cedo a palavra ao Deputado José Pimentel, Relator 
da matéria.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
o objetivo da Liderança do PTB com esse destaque é 
incluir entre as categorias que têm remuneração vin-
culada à dos Desembargadores de Justiça do Estado 
os seguintes segmentos: advogados e agentes fiscais 
tributários dos Estados e do Distrito Federal organiza-
dos em carreira.

Para solucionar a questão, esta Casa resolveu 
introduzir o § 12 no art. 37. Dessa forma, determinamos 
que os Estados e o Distrito Federal poderiam alterar 
suas Constituições, para que fosse fixado para os ser-
vidores públicos do Poder Legislativo, do Poder Judi-
ciário e do Poder Executivo um teto único de 90,25% 
do salário dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
Ficariam excluídos desse patamar máximo apenas os 
Deputados Estaduais e Distritais. 

Da mesma maneira, vamos ter um outro DVS 
da bancada do PSDB com respeito aos delegados de 
polícia. Como temos um País com desigualdades re-
gionais e receitas bastante diferenciadas, entendo que 
Estados que têm receita maior, como São Paulo, Minas 
Gerais e outros, podem ter perfeitamente um teto de 17 
mil 225 reais hoje, e que Estados com menor receita 
podem ter dificuldades para suportar. 

Portanto, encaminho contra o DVS por entender 
que a redação dada na PEC Paralela é mais condi-
zente com a realidade brasileira. 

O SR. ALEXANDRE CARDOSO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
um esclarecimento. Esse destaque a que o Deputado 
José Pimentel se referiu é o de nº 1, 2 ou 3? 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Des-
taque nº 1. 
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O SR. ALEXANDRE CARDOSO – Sr. Presidente, 
o Destaque nº 1 não é esse. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Inci-
so XI, alíneas “a” a “e”.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO – Este é o Des-
taque nº 1. Não é a este que o Deputado José Pimentel 
se referiu. O destaque é do PTB.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado José Pimentel, o Destaque nº 1 é do PTB. É as-
sinado pelo Líder José Múcio Monteiro e se refere ao 
inciso XI, alíneas “a” a “e”, do art. 37 constante do art. 
1º da PEC 227, de 2004, para incluir no art. 37 do art. 
1º do substitutivo do Relator. 

O SR. ALEXANDRE CARDOSO – Sr. Presiden-
te, este é o Destaque nº 1. O Deputado José Pimentel 
referiu-se ao terceiro destaque.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, estou me referindo tam-
bém ao art. 37 inciso XI. 

O DVS tem como finalidade excluir do inciso XI do 
art. 37 a expressão “de qualquer natureza”. No entanto, 
na redação dada na PEC Paralela, suprimimos total-
mente esta matéria no substitutivo que veio do Senado 
Federal. Trata de inclusão de matéria. E para resolver 
esta questão, demos redação ao § 11, também do art. 
37, em que determinamos que as verbas de caráter 
indenizatório não integram a remuneração. 

Tínhamos anteriormente o entendimento de que 
todas as verbas de caráter indenizatório não faziam 
parte, mas a bancada do PTB e outros Parlamenta-
res desta Casa tinham dúvida. E para explicitar, por 
unanimidade, esta Casa aprovou o § 11 ao art. 37, 
que vou ler:

“§ 11. Não serão computadas para efei-
to dos limites remuneratórios de que trata o 
inciso XI as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei”.

E para não ficar o vazio legal, introduzimos o art. 
4º nas Disposições Transitórias, quando determinamos 
que, enquanto não seja votada lei federal, todas as 
verbas de caráter indenizatório aprovadas tanto nas 
Assembléias Legislativas quanto nesta Casa, por ato 
das Mesas e ratificadas por resolução em plenário, 
não integrarão a maior remuneração. 

Portanto, na minha avaliação, a redação dada ao 
inciso XI do art. 37 atende melhor aos anseios da so-
ciedade, permite ao Congresso Nacional definir, atra-
vés de lei própria, essas matérias e, ao mesmo tempo, 
evita que amanhã, nas Câmaras de Vereadores e nas 

Assembléias Legislativas, venham a se criar algumas 
verbas de difícil esclarecimento.

Por isso, encaminho contra este DVS para manter 
a redação do § 12 do art. 37. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado José Militão, para 
encaminhar a favor do destaque.

O SR. JOSÉ MILITÃO (PTB – MG. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
que pretendemos com esse destaque é fazer com que 
não haja diferenciação entre servidores, às vezes, até 
de uma mesma categoria. Queremos que haja subteto 
único para todos os Poderes da União, dos Estados 
e dos Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Escla-
recimento: quem votar “sim” estará votando com o autor 
do destaque e, portanto, incluindo o inciso XI. Quem 
votar “não” estará mantendo o texto do Relator.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse 
destaque é do PTB?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – É 
do PTB.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o texto 
que retorna com o destaque do PTB é o aprovado pelo 
Senado Federal?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – 
Isso.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
votam os Srs. Líderes?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota 
“sim”, com o autor do destaque. 

O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSC vota “não”. 

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PCdoB 
acompanha o Relator e recomenda o voto “não”.

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB 
acompanha o Relator e vota “não”.
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O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
encaminha o voto “não”.

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PL – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Bloco Parlamentar PL/PSL vota “não”, com a Lideran-
ça do Governo. 

O SR. MARCONDES GADELHA (PTB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, este 
destaque resgata o texto do Senado Federal e man-
tém regras diferenciadas para o teto e o subteto nos 
diversos Poderes. O PTB vota “sim”.

O SR. PEDRO HENRY (PP – MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “não”.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL 
vota “sim”, com o acordo feito no Senado. 

O SR. ENÉAS (PRONA – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, também estamos 
de acordo com o texto do Senado Federal. Votamos 
“sim”.

O SR. ENÉAS – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ENÉAS (PRONA – SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, é para registrar meu 
voto “não” na votação anterior.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiramente, encaminho o voto “não”, de acordo com o 
Relator. Explico por quê. Dada as diferenças regionais, 
a capacidade econômica de cada Estado, as várias 
situações do ponto de vista de faixa salarial e da ca-
pacidade de pagamento, acredito ser mais apropriado, 
como está no parecer do Relator, cada Assembléia 
Legislativa decidir sobre essas questões.

É fundamental que cada Estado participe desse 
debate. Segundo ponto, respeitamos todos aqueles 
que evocam aquele ponto objeto de acordo no Senado. 
Não sabemos se isso foi acordo, mas, mesmo tendo 
sido, esta é outra Casa e vamos exercer o direito e a 
obrigação de debater aquilo que entendemos ser o 
melhor para o País.

O PT vota com o Relator, vota “não”.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Li-
derança da Minoria vota “sim”.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Li-
derança do Governo vota “não”.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. ÁLVARO DIAS – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – RN. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“não”.

O SR. MARCELO CASTRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO CASTRO (PMDB – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
sessão anterior estive presente e votei de acordo com 
o partido.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agra-
deço a generosidade da concessão da palavra, já um 
pouco ad tempus, porque a referência que queria fazer foi 
objeto do encaminhamento da Liderança do PMDB e di-
zia respeito à obstrução que estava sendo realizada. 

V.Exa. sabe, assim como a Casa, que o PMDB 
vive momento de dificuldade, de divisão. É importante 
deixar claro que qualquer encaminhamento que invia-
bilize a votação da reforma tributária e, portanto, 1% 
de acréscimo no FPM para Prefeituras que enfrentam 
claras dificuldades diante de um pacto federativo ab-
solutamente distorcido, não conta com a unanimidade 
dos Deputados do partido, até porque não foi feita ne-
nhuma reunião de bancada que autorize a Liderança, 
por mais respeito que por ela tenhamos, a encaminhar 
posição que não favoreça o manifesto desejo de os 
Prefeitos viabilizarem a situação dos Municípios que 
representamos.

Portanto, a grande maioria da bancada, tenho ab-
soluta certeza, está desejosa de votar a PEC da reforma 
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tributária na sua inteireza, o que é mais complicado, ou 
apelando ao Governo, que já tem tantos recursos sob 
seu guarda-chuva, para que não inviabilize a sobrevi-
vência dos Municípios e dos Prefeitos, que passaram 
esta semana aqui praticamente solicitando aos Parla-
mentares que viabilizassem essa administração. 

Tenho certeza de que esta é a vontade majori-
tária da bancada do PMDB, que não corresponde ao 
encaminhamento, apesar do respeito que nutrimos 
pela Liderança do Partido.

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presi-
dente.

O SR. GERVÁSIO SILVA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido, nas votações anteriores.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(PFL – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, vivemos momento tragicômico. E, para 
ilustrá-lo, recorro ao símbolo folclórico utilizado por 
todos para representar o Natal. Quando se fala em 
Natal, lembramo-nos de Papai Noel. 

Hoje o Governo deu uma de Papai Noel malvado 
e trouxe nas suas costas um saco de perversidades e, 
de uma vez só, infelizmente está impondo à sociedade 
brasileira uma série de prejuízos. 

Primeiro prejuízo imposto ao brasileiro: a não-vo-
tação da reforma tributária. E chamo atenção especial 
para os Prefeitos brasileiros. Foi feito aqui um acordo, 
assegurado e apalavrado pela Liderança do Governo, 
de que esta semana votaríamos essa PEC. Se não 
fosse possível votar o texto completo do Deputado 
Virgílio Guimarães, destacaríamos o item que prevê o 
aumento de 1% da parcela de transferência do FPM, o 
que representa aproximadamente a transferência de 1 
bilhão e 200 milhões de reais por ano a mais para as 
Prefeituras. Trata-se de garantia permanente, conquis-
ta que não se esgotaria apenas este ano, mas que já 
teria efeito imediato este ano: o de auxiliar os Prefeitos 
a cumprirem com seus deveres, sobretudo pagando o 
13º salário dos funcionários. 

Sras. e Srs. Deputados, será que conseguiremos 
construir novamente esse acordo político para votar 

1% a mais para os Municípios ainda no dia de hoje? 
É muito difícil!

E de quem é a responsabilidade? Para que não 
haja dúvidas, eu mesmo respondo. É do Governo, é do 
Ministro Antonio Palocci, é do Presidente Lula, que faz 
jogo de cena na reunião com Prefeitos e diz que assu-
me a palavra de aprovar a matéria na Câmara. 

Ora, então, Sr. Presidente Lula, venha resgatar 
sua palavra. Senão, mais uma vez, ela será desacre-
ditada. E aí direi aos Prefeitos: “Não mais se reúnam 
com o Presidente da República. Levantem suas faixas 
e vão para a frente do Palácio do Planalto protestar”. 
Essa medida é necessária. Se o Governo quisesse, 
haveria, sim, ambiente político para se construir um 
acordo e votarmos o aumento de 1% da transferência 
do FPM. 

Mas essa não é a única maldade do Governo. 
Os Estados da região mais pobre, aqueles que mais 
precisam, ficarão sem o Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Regional. Isso representa acréscimo mínimo 
de 1 bilhão e 800 milhões de reais nas contas públicas 
dos Governos das Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste. Só para a Bahia, isso significaria 200 milhões de 
reais a mais, recursos que seriam totalmente aplicados 
em obras de infra-estrutura. E não pára por aí. 

Hoje o Governo fala em 10% de correção da tabela 
do Imposto de Renda e trata a classe média como se 
tratam – e aqui abro parêntese para dizer do respeito 
que tenho por essa profissão – garçons. 

A correção precisa ser mais representativa. Não 
adianta anunciar R$300,00 de aumento para o salário 
mínimo. Quero que o Líder do Governo tenha a cora-
gem de dizer da tribuna desta Casa qual a promessa 
do Presidente Lula no ano de 2002, quando disputa-
va seu cargo. S.Exa. disse que dobraria, até o final 
dos 4 anos de mandato, o valor de compra do salário 
mínimo. Essa promessa já está perdida, como tantas 
outras. Afinal de contas, o Partido dos Trabalhadores 
deveria estar envergonhado, como alguns estão, des-
te Governo. 

Para finalizar, Presidente Inocêncio Oliveira, um 
dos homens públicos mais respeitados deste País, um 
municipalista, defensor dos Municípios, apelo a V.Exa. 
para que sua voz, assim como a minha e a de tantos 
Parlamentares, seja ouvida e ainda hoje haja acordo 
para votar o aumento de 1% da transferência do FPM 
às cidades brasileiras. 

Esse é um desejo dos Prefeitos, sobretudo dos mi-
lhares de brasileiros que dependerão desses recursos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o de-
creto legislativo de minha autoria, junto com o decreto 
legislativo que veio do Senado Federal, foi aprovado 
por unanimidade e trata das contribuições sindicais. 

Há duas semanas, o Presidente da Casa decli-
nou que ele entraria na pauta. Há um requerimento de 
urgência urgentíssima, assinado pela quase totalidade 
dos Líderes. Existe uma expectativa das centrais sin-
dicais pela derrubada da Portaria nº 160, do Ministro 
Ricardo Berzoini, que criou uma convulsão no movi-
mento sindical trabalhista brasileiro. 

Apelo para V.Exa. no sentido de que proceda à 
votação desse requerimento de urgência e desse de-
creto legislativo de nossa autoria, que está apensado 
ao decreto legislativo do Senado Federal. 

O SR. JÚLIO CESAR – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JÚLIO CESAR (PFL – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a Casa hoje está perplexa. A grande es-
perança do povo brasileiro, representada no que há de 
mais legítimo, que são os Prefeitos, vai acabar.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Peço 
licença ao nobre Deputado Júlio Cesar. 

Tem a palavra o Deputado Mendes Ribeiro Filho. 
Como vota o PMDB?

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a reforma da Previdência foi um marco de divisão na 
Casa: uns se manifestavam de uma forma, outros, de 
outra, e assim, adotaram uma linha. 

A reforma da Previdência é fundamental para al-
guns Estados. Essa emenda mexe no teto de alguns 
Estados, a exemplo do Rio Grande do Sul. Em muitos 
Estados, as questões relativas à Previdência estão 
sustadas pela expectativa da votação da PEC Para-
lela. Hoje, um ano depois da reforma da Previdência, 
temos o Poder Judiciário encaminhando o teto para a 
Casa, e esta ainda sobre ele não decidiu. 

Então, foi feita a reforma da Previdência, mas a 
PEC Paralela ainda será votada, para definir determi-
nados aspectos, como esse que, para o meu Estado, 
é de extrema importância. A PEC Paralela, porém, que 
tanto quero votar, está sendo literalmente jogada às 
feras no plenário. Vejo que não existe mobilização no 
plenário para votar artigos extremamente importantes, 

que precisam de 308 votos para serem aprovados. 
Aqueles que não querem a reforma da Previdência 
estão fazendo, sem saber, o jogo dos que a querem. 
Não posso me conformar com isso. Não posso me 
conformar nem com o fato de meu partido ter posição 
sobre a matéria.

Quero deixar claro que sou a favor desse des-
taque. Ele é importante para alguns Estados, como o 
do Rio Grande do Sul, onde o Governador ganha 7 mil 
reais, e um funcionário do Executivo vai ter um salário 
menor do que o dos outros. 

Sr. Presidente, peço desculpas por minha revolta 
neste momento. Acho que estamos cometendo uma 
barbaridade. Estamos acabando com a expectativa dos 
Estados, acelerando um processo de perseguição ao 
servidor público, e levando o serviço público cada vez 
a uma menor qualidade.

Não atingimos os 308 votos. E continua o massa-
cre em cima do servidor. Eu, pelo menos, voto “sim” e 
gostaria que minha bancada se manifestasse.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
PMDB vota sim. A Presidência entende que emenda 
constitucional não pode ser votada se não for com um 
quorum mínimo de 450 Deputados. Cada dispositivo, 
cada destaque para votação em separado só será 
aprovado se houver consenso de todos os Líderes, 
correndo o risco ainda de errarmos. Então, com um 
quorum deste, a manifestação de qualquer partido traz 
o risco de não ser votada a matéria.

A Presidência não quer ser acusada de contribuir 
para que um destaque importante não seja votado. Vou 
continuar a discussão. Assim que terminar a apreciação 
desse destaque, vou consultar o Plenário. Se a decisão 
for para parar, não haverá problema algum. A Presidên-
cia não será obstáculo para que a votação represente 
a vontade da Casa e não de parte dela.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Júlio Cesar.

O SR. JÚLIO CESAR (PFL-PI. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, essa PEC da reforma tributária chegou no dia 
31 de dezembro de 2003 à Casa, aprovada por con-
senso de todos os Líderes da Oposição e do Governo 
no Senado Federal, com o aval do Presidente da Re-
pública e do Ministro Antonio Palocci, e concedendo 
mais 1% do FPM aos Municípios. Ela foi à Comissão 
no dia 7 de janeiro de 2004 e, em março de 2004, foi 
desmembrada e retornou para o Senado Federal. De 
lá para cá, nada aconteceu. Foi preciso que eu levan-
tasse uma questão de ordem, no dia 19 de outubro de 
2004, ao Presidente João Paulo Cunha, perguntando 
se era possível desmembrar a parte dos Municípios. 
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Depois de arrazoada discriminação, a Presidência 
responde “sim”. 

Em seguida, apresentei projeto em separado. Os 
Líderes disseram que precisavam de um destaque que 
tivesse o apoio da maioria absoluta dos Líderes. Fize-
mos esse destaque ontem. Ele recebeu o apoio dos 
Líderes de todos os partidos: PFL, PP, PSDB, PPS, PT, 
PDT, PCdoB, PTB, PSC. Todos os partidos apoiaram 
o destaque, menos o Líder do Governo. Todos eram a 
favor de que se fizesse a votação em separado. 

Para nossa surpresa, Sr. Presidente, depois que 
votamos a Lei de Falências, e priorizamos a votação da 
PEC da reforma tributária para hoje, os mesmos Líderes 
– ouçam bem Srs. Prefeitos do Brasil – que apoiaram 
ontem a votação em separado do FPM, entraram em 
obstrução para fazer cair a sessão. Por quê? Porque o 
Líder do PL, Deputado Sandro Mabel, que era a favor e 
disse que não podíamos votar a reforma como um todo, 
entrou com requerimento para a retirada da PEC como 
um todo; não esperou nem que se entrasse com um 
requerimento de destaque. Caiu a votação da manhã. 
Foi trazida para a tarde, para que pudéssemos avaliar 
a possibilidade de aprová-la. Agora, no segundo item 
da pauta, estão angustiados aqueles que defendem a 
PEC da reforma da Previdência porque não há mais 
quorum. Acabou a esperança. 

Precisamos costurar outro acordo, nem que seja 
para a próxima semana, para alimentar a esperança 
dos Prefeitos do Brasil, no sentido de pagar o 13º sa-
lário do funcionário público.

O Ministro e mestre Delfim Netto, nosso ilustre 
colega, dizia muito bem que não confiava em Governo, 
nem naquele de que participava. Imaginem o Governo 
de que não participamos, e de qual os Prefeitos são 
excluídos!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência vai encerrar a votação, ler o destaque e 
perguntar ao Plenário se deseja votar. Se o plenário 
não desejar votar, a sessão será encerrada. 

O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. tem 
razão, o quorum está muito baixo. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência declara encerrada a votação. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ainda há pou-
co, e para colaborar obviamente com a aprovação de 
dispositivos da PEC da Previdência, V.Exa. chamou a 
atenção para o quorum. Devo dizer que o quorum está 
ótimo. É o contrário. Peço aos Deputados que venham 
para o plenário. Muitos estão confundindo as palavras 
de V.Exa. quase que como uma saída. Alguns já saíram 
para confraternização de fim de ano. É o contrário. Ve-
nham para o plenário, porque a Mesa está colocando 
matéria em votação, e está sendo possível votar.

O Relator vai receber agora requerimento de 
preferência para 2 destaques, e teremos outra sessão. 
Depende do conjunto dos Deputados. A não ser que 
haja discursos aparentemente – repito, não é o caso de 
V.Exa. – a favor da PEC da Previdência, mas na hora 
da votação não queiram assumir e votar.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
tem razão. Não quero que confundam a posição da 
Mesa, que quer votar a PEC Paralela, com a certeza 
de que representa a vontade da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
proclamar o resultado: 

VOTARAM

Sim  114
Não  235
Abstenções: 2
Total  351

Rejeitado o Inciso XI e Suas Alíneas “A” a “E”, do 
Art. 37, Constante do Art. 1º da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 227, de 2004, para Incluir no Art. 37, 
Constante do Art. 1º do Substitutivo do Relator, Objeto 
de Destaque de Bancada do PTB .

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição :
PEC Nº 227/2004 – DVS Nº 1 PTB – INCISO XI, ALÍ-
NEA “a” e “e” DO ARTIGO 37. 
Início Votação : 15/12/2004 19:11 
Fim Votação : 15/12/2004 19:29 
Presidiram a Votação: 
João Paulo Cunha 
Inocêncio Oliveira 
Resultado da Votação 
Sim 114 
Não 235 
Abstenção 2 
Total da Votação 351 
Art. 17 1 
Total Quorum 352 
Obstrução 2 
Orientação 
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PT – Não 
PMDB – Sim 
PFL – Sim 
PP – Não 
PTB – Sim 
PSDB – Não 
PL/PSL – Não 
PPS – Não 
PSB – Não 
PDT – Não 
PCdoB – Não 
PSC – Não 
PV – Sim 
PRONA – Sim 
MINORIA – Sim 
GOV. – Não 
Partido Bloco Voto 

RORAIMA 

Almir Sá PL PL/PSL Não 
Dr. Rodolfo Pereira PDT Não 
Francisco Rodrigues PFL Sim 
Maria Helena PPS Não 
Pastor Frankembergen PTB Sim 
Total Roraima: 5 

AMAPÁ 

Antonio Nogueira PT Não 
Eduardo Seabra PTB Sim 
Hélio Esteves PT Não 
Total Amapá: 3 

PARÁ 

Anivaldo Vale PSDB Não 
Ann Pontes PMDB Não 
Babá S.Part. Não 
José Priante PMDB Não 
Josué Bengtson PTB Sim 
Nilson Pinto PSDB Não 
Paulo Rocha PT Não 
Vic Pires Franco PFL Sim 
Wladimir Costa PMDB Sim 
Zé Geraldo PT Não 
Zenaldo Coutinho PSDB Não 
Zequinha Marinho PSC Não 
Total Pará: 12 

AMAZONAS 

Carlos Souza PP Sim 
Francisco Garcia PP Não 
Humberto Michiles PL PL/PSL Não 
Lupércio Ramos PPS Não 
Vanessa Grazziotin PCdoB Não 
Total Amazonas: 5 

RONDÔNIA

Anselmo PT Não 
Confúcio Moura PMDB Não 
Eduardo Valverde PT Não 
Marinha Raupp PMDB Não 
Miguel de Souza PL PL/PSL Não 
Total Rondônia: 5 

ACRE 

Henrique Afonso PT Não 
João Correia PMDB Não 
João Tota PL PL/PSL Não 
Júnior Betão PPS Não 
Nilson Mourão PT Não 
Perpétua Almeida PCdoB Não 
Ronivon Santiago PP Não 
Zico Bronzeado PT Não 
Total Acre: 8 

TOCANTINS 

Darci Coelho PP Não 
Eduardo Gomes PSDB Não 
Kátia Abreu PFL Sim 
Osvaldo Reis PMDB Não 
Ronaldo Dimas PSDB Não 
Total Tocantins: 5 

MARANHÃO 

Antonio Joaquim PP Não 
César Bandeira PFL Não 
Gastão Vieira PMDB Não 
João Castelo PSDB Não 
Neiva Moreira PDT Não 
Nice Lobão PFL Sim 
Pedro Fernandes PTB Sim 
Pedro Novais PMDB Obstrução 
Terezinha Fernandes PT Não 
Wagner Lago PP Não 
Total Maranhão: 10 

CEARÁ 

Antonio Cambraia PSDB Não 
Ariosto Holanda PSDB Não 
Bismarck Maia PSDB Não 
Gonzaga Mota PSDB Não 
Inácio Arruda PCdoB Não 
José Linhares PP Não 
José Pimentel PT Não 
Léo Alcântara PSDB Não 
Leônidas Cristino PPS Não 
Manoel Salviano PSDB Não 
Mauro Benevides PMDB Não 
Moroni Torgan PFL Sim 
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Roberto Pessoa PL PL/PSL Sim 
Rommel Feijó PTB Sim 
Vicente Arruda PSDB Não 
Zé Gerardo PMDB Não 
Total Ceará: 16 

PIAUÍ 

Átila Lira PSDB Não 
B. Sá PPS Não 
Júlio Cesar PFL Sim 
Marcelo Castro PMDB Não 
Mussa Demes PFL Sim 
Nazareno Fonteles PT Não 
Simplício Mário PT Não 
Total Piauí: 7 

RIO GRANDE DO NORTE 

Álvaro Dias PDT Não 
Fátima Bezerra PT Não 
Henrique Eduardo Alves PMDB Não 
Iberê Ferreira PTB Sim 
Nélio Dias PP Não 
Sandra Rosado PMDB Não 
Total Rio Grande do Norte: 6 

PARAÍBA 

Benjamin Maranhão PMDB Não 
Carlos Dunga PTB Sim 
Domiciano Cabral PSDB Não 
Enivaldo Ribeiro PP Não 
Inaldo Leitão PL PL/PSL Não 
Lúcia Braga PT Não 
Luiz Couto PT Não 
Marcondes Gadelha PTB Sim 
Philemon Rodrigues PTB Sim 
Ricardo Rique PL PL/PSL Não 
Wellington Roberto PL PL/PSL Não 
Total Paraíba: 11 

PERNAMBUCO 

André de Paula PFL Sim 
Armando Monteiro PTB Não 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim 
Fernando Ferro PT Não 
Inocêncio Oliveira PFL Sim 
Joaquim Francisco PTB Abstenção 
Jorge Gomes PSB Não 
José Chaves PTB Sim 
José Múcio Monteiro PTB Sim 
Luiz Piauhylino PDT Não 
Marcos de Jesus PL PL/PSL Não 
Maurício Rands PT Não 
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim 
Paulo Rubem Santiago PT Não 

Pedro Corrêa PP Não 
Renildo Calheiros PCdoB Não 
Roberto Freire PPS Não 
Roberto Magalhães S.Part. Sim 
Severino Cavalcanti PP Não 
Total Pernambuco: 19 

ALAGOAS 

Benedito de Lira PP Não 
Helenildo Ribeiro PSDB Não 
João Lyra PTB Sim 
José Thomaz Nonô PFL Sim 
Jurandir Boia PSB Não 
Rogério Teófilo PPS Não 
Total Alagoas: 6 

SERGIPE 

Bosco Costa PSDB Não 
Heleno Silva PL PL/PSL Não 
Ivan Paixão PPS Não 
Jackson Barreto PTB Não 
João Fontes S.Part. Não 
Jorge Alberto PMDB Sim 
Total Sergipe: 6 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB Não 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Sim 
Aroldo Cedraz PFL Sim 
Claudio Cajado PFL Sim 
Colbert Martins PPS Não 
Coriolano Sales PFL Sim 
Daniel Almeida PCdoB Não 
Edson Duarte PV Sim 
Fábio Souto PFL Sim 
Félix Mendonça PFL Sim 
Fernando de Fabinho PFL Sim 
Guilherme Menezes PT Não 
Jairo Carneiro PFL Sim 
João Almeida PSDB Não 
João Carlos Bacelar PFL Sim 
João Leão PL PL/PSL Não 
Jonival Lucas Junior PTB Sim 
José Carlos Aleluia PFL Sim 
José Carlos Araújo PFL Sim 
José Rocha PFL Sim 
Jutahy Junior PSDB Não 
Luiz Bassuma PT Não 
Luiz Carreira PFL Sim 
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim 
Mário Negromonte PP Não 
Milton Barbosa PFL Sim 
Nelson Pellegrino PT Não 
Paulo Magalhães PFL Sim 
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Pedro Irujo PL PL/PSL Não 
Robério Nunes PFL Sim 
Walter Pinheiro PT Não 
Zelinda Novaes PFL Sim 
Zezéu Ribeiro PT Não 
Total Bahia: 33 

MINAS GERAIS 

Aracely de Paula PL PL/PSL Não 
Athos Avelino PPS Não 
Carlos Mota PL PL/PSL Sim 
César Medeiros PT Não 
Custódio Mattos PSDB Não 
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim 
Eduardo Barbosa PSDB Não 
Eliseu Resende PFL Sim 
Fernando Diniz PMDB Não 
Geraldo Thadeu PPS Não 
Gilmar Machado PT Obstrução 
Isaías Silvestre PSB Não 
Ivo José PT Não 
Jaime Martins PL PL/PSL Não 
João Magalhães PMDB Sim 
João Magno PT Não 
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL Não 
José Militão PTB Sim 
Júlio Delgado PPS Não 
Lael Varella PFL Sim 
Leonardo Mattos PV Sim 
Leonardo Monteiro PT Não 
Marcello Siqueira PMDB Não 
Márcio Reinaldo Moreira PP Não 
Maria do Carmo Lara PT Não 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL Sim 
Mário Heringer PDT Não 
Narcio Rodrigues PSDB Não 
Odair PT Não 
Paulo Delgado PT Não 
Roberto Brant PFL Não 
Romeu Queiroz PTB Sim 
Saraiva Felipe PMDB Não 
Sérgio Miranda PCdoB Não 
Silas Brasileiro PMDB Não 
Virgílio Guimarães PT Não 
Total Minas Gerais: 36 

ESPÍRITO SANTO 

José Carlos Elias PTB Sim 
Marcus Vicente PTB Sim 
Nilton Baiano PP Não 
Total Espírito Santo: 3 

RIO DE JANEIRO 

Alexandre Cardoso PSB Não 
Almerinda de Carvalho PMDB Não 
Almir Moura PL PL/PSL Não 

Bernardo Ariston PMDB Não 
Carlos Nader PL PL/PSL Não 
Carlos Santana PT Não 
Chico Alencar PT Não 
Edson Ezequiel PMDB Sim 
Eduardo Cunha PMDB Sim 
Eduardo Paes PSDB Sim 
Elaine Costa PTB Sim 
Francisco Dornelles PP Sim 
Jair Bolsonaro PTB Sim 
Jandira Feghali PCdoB Não 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL Não 
Jorge Bittar PT Não 
José Divino PMDB Não 
Josias Quintal PMDB Sim 
Julio Lopes PP Não 
Laura Carneiro PFL Sim 
Leonardo Picciani PMDB Sim 
Luiz Sérgio PT Não 
Maria Lucia PMDB Sim 
Miro Teixeira PPS Não 
Moreira Franco PMDB Não 
Paulo Feijó PSDB Não 
Reinaldo Betão PL PL/PSL Não 
Rodrigo Maia PFL Sim 
Simão Sessim PP Sim 
Vieira Reis PMDB Sim 
Total Rio de Janeiro: 30 

SÃO PAULO 

Alberto Goldman PSDB Não 
Amauri Gasques PL PL/PSL Não 
Angela Guadagnin PT Não 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não 
Arlindo Chinaglia PT Não 
Carlos Sampaio PSDB Não 
Cláudio Magrão PPS Não 
Corauci Sobrinho PFL Sim 
Devanir Ribeiro PT Não 
Dimas Ramalho PPS Não 
Dr. Evilásio PSB Não 
Durval Orlato PT Não 
Edna Macedo PTB Sim 
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim 
Enéas PRONA Sim 
Gilberto Nascimento PMDB Não 
Iara Bernardi PT Não 
Ildeu Araujo PP Não 
Ivan Valente PT Não 
Jamil Murad PCdoB Não 
João Batista PFL Sim 
João Paulo Cunha PT Art. 17 
José Eduardo Cardozo PT Não 
José Mentor PT Não 
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Jovino Cândido PV Sim 
Julio Semeghini PSDB Não 
Luciano Zica PT Não 
Luiz Antonio Fleury PTB Sim 
Luiz Carlos Santos PFL Sim 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não 
Marcelo Ortiz PV Sim 
Marcos Abramo PFL Sim 
Mariângela Duarte PT Não 
Medeiros PL PL/PSL Não 
Nelson Marquezelli PTB Sim 
Neuton Lima PTB Sim 
Orlando Fantazzini PT Não 
Paulo Kobayashi PSDB Não 
Paulo Lima PMDB Não 
Professor Irapuan Teixeira PP Não 
Professor Luizinho PT Não 
Ricardo Izar PTB Sim 
Roberto Gouveia PT Não 
Rubinelli PT Não 
Vanderlei Assis PP Não 
Vicentinho PT Não 
Walter Feldman PSDB Não 
Zarattini PT Não 
Zulaiê Cobra PSDB Não 
Total São Paulo: 49 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT Não 
Celcita Pinheiro PFL Abstenção 
Lino Rossi PP Não 
Pedro Henry PP Não 
Ricarte de Freitas PTB Sim 
Teté Bezerra PMDB Não 
Thelma de Oliveira PSDB Não 
Welinton Fagundes PL PL/PSL Não 
Total Mato Grosso: 8 

DISTRITO FEDERAL 

Alberto Fraga PTB Sim 
Maninha PT Não 
Sigmaringa Seixas PT Não 
Tadeu Filippelli PMDB Não 
Tatico PTB Sim 
Wasny de Roure PT Não 
Total Distrito Federal: 6 

GOIÁS 

Barbosa Neto PSB Não 
Carlos Alberto Leréia PSDB Não 
João Campos PSDB Sim 
Jovair Arantes PTB Não 
Leandro Vilela PMDB Não 
Leonardo Vilela PP Não 

Neyde Aparecida PT Não 
Pedro Chaves PMDB Não 
Professora Raquel Teixeira PSDB Não 
Rubens Otoni PT Não 
Vilmar Rocha PFL Sim 
Total Goiás: 11 

MATO GROSSO DO SUL 

Antônio Carlos Biffi PT Não 
Antonio Cruz PTB Sim 
Geraldo Resende PPS Não 
Murilo Zauith PFL Sim 
Vander Loubet PT Não 
Waldemir Moka PMDB Sim 
Total Mato Grosso do Sul: 6 

PARANÁ 

Abelardo Lupion PFL Sim 
Affonso Camargo PSDB Não 
Alex Canziani PTB Sim 
Assis Miguel do Couto PT Não 
Chico da Princesa PL PL/PSL Não 
Dilceu Sperafico PP Não 
Dra. Clair PT Não 
Eduardo Sciarra PFL Sim 
Gustavo Fruet S.Part. Não 
Hermes Parcianello PMDB Não 
Iris Simões PTB Sim 
Luiz Carlos Hauly PSDB Não 
Nelson Meurer PP Não 
Odílio Balbinotti PMDB Não 
Ricardo Barros PP Sim 
Selma Schons PT Não 
Total Paraná: 16 

SANTA CATARINA 

Adelor Vieira PMDB Não 
Fernando Coruja PPS Não 
Gervásio Silva PFL Sim 
Ivan Ranzolin PP Não 
João Pizzolatti PP Não 
Jorge Boeira PT Não 
Leodegar Tiscoski PP Não 
Luci Choinacki PT Não 
Paulo Afonso PMDB Não 
Paulo Bauer PFL Sim 
Zonta PP Não 
Total Santa Catarina: 11 

RIO GRANDE DO SUL 

Augusto Nardes PP Sim 
Beto Albuquerque PSB Não 
Cezar Schirmer PMDB Sim 
Darcísio Perondi PMDB Sim 
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Eliseu Padilha PMDB Sim 
Enio Bacci PDT Sim 
Francisco Appio PP Sim 
Francisco Turra PP Sim 
Kelly Moraes PTB Sim 
Luciana Genro S.Part. Não 
Luis Carlos Heinze PP Sim 
Maria do Rosário PT Não 
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim 
Milton Cardias PTB Sim 
Onyx Lorenzoni PFL Sim 
Orlando Desconsi PT Não 
Pastor Reinaldo PTB Sim 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL Não 
Paulo Pimenta PT Não 
Tarcisio Zimmermann PT Não 
Yeda Crusius PSDB Não 
Total Rio Grande do Sul: 21 

O SR. MARCELO TEIXEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. GIACOBO (Bloco/PL – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

A SRA. JUÍZA DENISE FROSSARD (PPS – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior votei “não”.

O SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei “sim”.

O SR. MILTON MONTI (Bloco/PL-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na votação anterior, votei conforme orientação do 
partido.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB 
– RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, só para esclarecer que a posição do Deputado 
Mendes Ribeiro Filho foi um voto pessoal. A posição 
da Liderança do PMDB, do Deputado José Borba, 

era a do voto “não”. Não foi apurado, não alteraria o 
resultado.

Agradeço a atenção de V.Exa. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agra-

deço a V.Exa. o esclarecimento.
O SR. EDMAR MOREIRA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. EDMAR MOREIRA (Bloco/PL – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na vo-
tação anterior, votei conforme orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sobre 
a mesa o Destaque nº 2, do PSDB, no seguinte teor:

Sr. Presidente:
Requeiro, nos termos do art. 161, II, e § 2º, com-

binado com o art. 117, IX do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, destaque para votação em 
separado da EMENDA Nº 1 (do Sr. Dep. JOÃO CAM-
POS e outros) oferecida à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 227, de 2004, que “Altera os artigos 
37, 40, 144, 194, 195 e 201 da Constituição Federal, 
para dispor sobre a Previdência Social, e dá outras 
providências”.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2004. – Cus-
tódio Mattos, Líder do PSDB; Júlio Delgado, Líder 
do PPS; José Borba, Líder do PMDB; José Múcio 
Monteiro, Líder do PTB; Marcelo Ortiz, Vice-Líder do 
PV; Pompeo de Mattos, 1º Vice-Líder do PDT; Sarney 
Filho, Líder do PV; Moroni Torgan, Vice-Líder do PFL; 
Pastor Amarildo, Líder do PSC; Sandro Mabel, Líder 
do Bloco PL, PSL; Miguel de Souza, Vice-Líder do PL; 
Celso Russomanno, 1º Vice-Líder do PP.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Deputado Miro Teixeira acha que há quorum suficien-
te para votarmos.

Portanto, vou consultar os demais Líderes, até 
porque a sessão termina às 19h40min. Se houver quo-
rum, esta Presidência convocará imediatamente outra 
sessão, com a proposta de manter o painel.

O SR. SARNEY FILHO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. CLÓVIS FECURY (PFL – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei a orientação do PSDB.
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O SR. VANDERLEI ASSIS (PP – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido nas votações anteriores.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra, para uma Comunicação de Lideran-
ça, pelo PSDB, por 5 minutos.

O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB – MG. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, desejo trazer a palavra de esclare-
cimento do PSDB, não, evidentemente, às Deputadas 
e aos Deputados aqui presentes, pois conhecem bem 
as regras do jogo e sabem o que está acontecendo 
nesta sessão, mas àqueles Prefeitos e Prefeitas que, 
ansiosamente, estão nos assistindo, com a expectativa 
muito legítima, levantada pelo Congresso Nacional e 
pelo Presidente da República, seus representantes, de 
que votássemos hoje o aumento de recurso destinado 
ao FPM, que vem em socorro das combalidas finanças 
municipais, especialmente dos pequenos Municípios.

Em todas as negociações ocorridas na últimas 
semanas na Câmara dos Deputados, o PSDB colocou 
como condição para retirar a obstrução, junto com PFL 
e PRONA, em relação às medidas provisórias, a vo-
tação da reforma tributária e, se não fosse votada na 
íntegra – posição a que somos favoráveis –, votaría-
mos o aumento de verba para o FPM.

Esse acordo foi realizado entre a Liderança do 
Governo e o Presidente da Câmara dos Deputados, 
e confirmado ontem à noite, ao marcarem sessão ex-
traordinária para hoje, às 11h30min, especificamente 
para votar o aumento de recurso para o FPM. Permitiu 
a aprovação consensual da Lei de Falências, grande 
aspiração do Executivo, a que votamos a favor, por en-
tendermos ser de interesse nacional. Mas esse acordo 
foi rompido inopinadamente, sem aviso prévio, pelo 
Governo. Repito: o Governo rompeu compromisso re-
alizado conosco, com a Oposição.

O que está acontecendo neste plenário, depois 
disso, é mero jogo de cena. Esta sessão vai cair, como 
estava programado, com a obstrução da base do Gover-
no, por decurso de horário ou por falta de quorum.

Nós, do PSDB, e com certeza do PFL e PRONA, 
estamos aqui e queremos votar o aumento de recur-
sos destinados para o FPM. Não compactuamos com 
esse jogo de cena para cair a sessão e parecer que o 
Governo não voltou atrás no seu acordo.

Portanto, Sras. Prefeitas, Srs. Prefeitos, cidadãos 
dos pequenos Municípios, é preciso que saibamos que 
o Governo prometeu aumentar o recurso destinado ao 
FPM e voltou atrás. Mas não vai haver votação porque 
o Governo não quis; não vai haver votação da reforma 

tributária porque a base do Governo não quis. Isso o 
PSDB deixa bem claro. Estaremos prontos até o final 
para votar o aumento de 1% do FPM.

Obrigado, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitan-
do as palavras do Líder Custódio Mattos – e não me 
manifesto por obsessão pela própria voz, mas para 
tentar encontrar caminhos –, é sabido que há 2 des-
taques – tenho impressão de que o Relator concorda 
com isso – que não são exclusivamente de interesse 
de uma ou de outra categoria. São destaques acor-
dados em assembléia de 50 categorias, que dizem 
respeito à retroatividade da paridade permanente e à 
extensão a pensionistas. Já há sobre a mesa reque-
rimento, cujo exame só será possível na sessão que 
virá em seguida a esta.

Faço um apelo aos Líderes do PFL e do PSDB, 
que querem tanto – acho que é sincero – votar outras 
matérias, que retirem seus DVS, em acordo amplo, 
para votarmos somente esses 2. A partir daí, iremos 
para o momento de discussões. Há um monte de DVS 
e alguns Parlamentares dizendo que querem votar de-
pois a matéria dos Prefeitos. Parece-me incompatível 
uma coisa com outra.

Sr. Presidente, o Governo está cumprindo o com-
promisso de colocar em votação a PEC Paralela. Para 
mim foi até surpreendente que a matéria entrasse hoje. 
Mas não se pode negar que estamos em processo 
de votação.

Então, os Srs. Parlamentares que não se en-
contram presentes devem vir ao plenário e aqui ficar, 
retirar seus destaques e deixar que os 2 acordados 
sejam votados. Aí, sim, haverá tempo para se discuti-
rem outras matérias.

O SR. JOÃO MATOS – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MATOS (PMDB – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com meu partido, o PMDB.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com meu partido.

O SR. WANDERVAL SANTOS (Bloco/PL – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com meu partido.
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O SR. VANDERLEI ASSIS (PP – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com meu partido.

O SR. GERVÁSIO OLIVEIRA (PDT – AP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com meu partido.

O SR. PAULO BERNARDO (PT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com meu partido.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
estamos próximos do término da sessão. Pelo que vi-
mos não vamos conseguir número para introduzir as 
alterações desejadas, porque o autor do destaque, no 
próximo, inclusive, precisaria da presença, no mínimo, 
de 308 Parlamentares.

Sr. Presidente, nobre Deputado Inocêncio Oliveira, 
queremos votar a reforma da PEC Paralela. Mas como 
há divergência – vimos orientação dos partidos de for-
ma diferente – tanto no Governo quanto na Oposição, 
ninguém vai conseguir a presença de 308 Parlamen-
tares. Minha sugestão a V.Exa. é que se encerre esta 
sessão às 19h40min e que se convoque imediatamente 
uma outra para tratar do aumento de 1% no FPM, com 
o apoio de todos. Aí aprovaremos essa matéria, pois é 
isto que a Casa quer e é isto que peço a V.Exa.: uma 
sessão exclusiva para isso. (Palmas.)

O SR. PEDRO HENRY – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PEDRO HENRY (PP – MT. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na verdade o que 
estamos vendo aqui – e chamava a atenção de todos 
ainda há pouco e fui punido por isso – é a maioria dos 
oradores partir para o discurso fácil, inconseqüente e 
até irresponsável em vez de lógico. Estava escrito o que 
está acontecendo neste plenário agora. Estava escrito, 
sim, e aqueles que conhecem esta Casa sabiam que 
ia terminar desse jeito. Se não houve entendimento 
e não se fez acordo, só podia terminar do jeito que 
estamos terminando. Agora me dão razão! Pedem a 
suspensão da discussão desta matéria. Onde está o 
discurso fácil, inconseqüente e irresponsável? 

Passaram para a sociedade brasileira que nós, 
do Partido Progressista, éramos contra a PEC Paralela. 
Está provado que o Partido Progressista está aqui e 
está pronto para votar. Agora é óbvio que não há en-

tendimento. E onde não há entendimento não adianta 
se pôr matéria em votação. 

Não adianta fazer discurso mais uma vez para 
a torcida brasileira que está nos assistindo neste mo-
mento. Temos que ser responsáveis. Esta Casa fun-
ciona mediante entendimento e acordo. E é isso que 
tem que ser buscado, com a concessão de todas as 
partes envolvidas, de forma absolutamente responsá-
vel, e não em um jogo leviano, tirando proveito desta 
ou daquela situação. Uma hora quem tira proveito é a 
Oposição; em outra, a Situação.

Todos nós, Parlamentares, acabamos expostos 
perante a sociedade. Este jogo não serve, Sr. Presi-
dente. Está no momento de adotarmos uma postura 
diferente e responsável nesta Casa; responsável bus-
cando, independentemente de ser Oposição ou Situ-
ação, o melhor para o nosso País. 

O melhor que V.Exa. pode fazer neste momento, 
Sr. Presidente, é interromper o processo de discussão 
e procurar nos bastidores do Congresso Nacional en-
tendimento para retomar a discussão e votar definitiva-
mente, com maioria numerosa, a PEC Paralela.

O SR. JOÃO ALFREDO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO ALFREDO (PT – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com 
o partido.

O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
reafirmar a posição do PMDB. Estávamos prontos e de-
sejosos de votar, como expôs no encaminhamento da 
votação anterior o Deputado Mendes Ribeiro Filho.

No entanto, para nós está muito nítido que não 
há condições de se prosseguir com esta votação. O 
PMDB acompanha o entendimento de que deve ser 
suspensa e encerrada esta votação. 

O SR. PAULO PIMENTA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO PIMENTA (PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bancada 
do Partido dos Trabalhadores também está presente 
no plenário e honra o compromisso que assumiu com 
os diversos sindicatos e representações de categorias 
em fazer um esforço para que fosse votada aqui hoje 
a PEC Paralela.
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A nossa bancada está no plenário, está presente 
e pronta para votar a PEC Paralela. O Deputado Miro 
Teixeira apresentou uma sugestão que me parece in-
teressante. Se não temos quorum suficiente para vo-
tar algum destaque, o que, porventura, em função das 
divergências, colocará em risco a votação, queremos, 
juntamente com as demais Lideranças, identificar, en-
tre esses destaques, se há algum com a possibilidade 
de acordo e, assim, mesmo com baixo quorum, via-
bilizar a votação. No entanto, é importante que fique 
claro que a bancada do Partido dos Trabalhadores está 
presente em plenário, disposta, determinada a honrar 
o compromisso assumido com as representações de 
servidores e votar a PEC Paralela.

O SR. MARCONDES GADELHA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCONDES GADELHA (PTB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
consideramos sensata a sugestão do Líder José Car-
los Aleluia. Não podemos terminar este ano legislativo 
inadimplentes com os Prefeitos e com as expectativas 
da Nação. Todo esforço deve ser feito para evitar esse 
desfecho melancólico.

Não sei se a Casa está atenta a um fato que 
agrava ainda mais a situação dos Prefeitos por este 
País afora. O aumento do salário mínimo para 300 re-
ais agravará as dificuldades dos Prefeitos, bem como 
o reajuste da tabela do Imposto de Renda reduzirá o 
Fundo de Participação dos Municípios, que depende 
da arrecadação desse imposto. É um gravame a mais 
na situação de extrema dificuldade por que passam os 
Prefeitos neste momento, sem condições até de pagar 
o 13º salário. Há expectativa com essa votação, não só 
dos Prefeitos, mas também de funcionários públicos 
pelo País afora, de fornecedores, de credores e de to-
dos que mantêm algum vínculo com as Prefeituras.

Conforme diz uma regra muito antiga, que vem 
dos romanos, pacta sunt servanda, acordos são para 
serem cumpridos. Há imposição de honorabilidade em 
todos os entendimentos. Fizemos um acordo ontem e 
levamos a votação até tarde da noite na expectativa tão-
só do atendimento dessa expectativa dos Prefeitos.

O PTB concorda inteiramente com a sugestão 
do Líder José Carlos Aleluia e pede a V.Exa. que con-
voque uma sessão para votar o aumento do repasse 
do Fundo de Participação dos Municípios e resolver, 
de uma vez por todas, essa charada que tanto inco-
moda os Prefeitos e tanta inquietação tem trazido a 
este Plenário.

A SRA. LUIZA ERUNDINA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (PSB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei “não”, conforme a orientação 
da bancada.

O SR. RENILDO CALHEIROS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o PCdoB quer votar a PEC 
Paralela. É evidente que, conforme considerou V.Exa., 
com quorum baixo é muito difícil atingir os 308 votos 
necessários à mudança constitucional. Tal situação 
nos recomenda, com muita propriedade, o que pro-
pôs o Deputado Paulo Pimenta, a fim de buscar um 
acordo, entre as Lideranças e os Parlamentares desta 
Casa, sobre destaques em torno dos quais se possa 
fazer o entendimento, para que seja aprovada hoje 
a PEC Paralela. Evidentemente os pontos em torno 
dos quais buscaríamos o acordo seriam salvos com 
os 308 votos.

Acompanhamos a sugestão apresentada pelo 
Deputado Paulo Pimenta, porque acreditamos ser a 
que melhor responde às circunstâncias que temos 
enfrentado aqui.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, te-
mos um compromisso com os servidores públicos em 
relação à PEC Paralela. A sugestão do Deputado Miro 
Teixeira é a que cria condições para votarmos hoje, até 
porque aquilo em que há consenso pode ser votado. 
Então, Presidente, poderíamos suspender os trabalhos 
por 5 minutos. Vamos ver em quais DVS há consenso. 
Votaremos esses destaques e a PEC Paralela. 

Aqueles que desejam, de verdade, ajudar os 
Municípios devem retirar todos os DVS sem consenso. 
É a única forma regimental que temos para resolver 
essa questão.

Quero ver as Lideranças que estão preocupa-
das com os Municípios, aquelas mesmas que votaram 
sempre diversas contribuições, o maior problema dos 
Municípios. Esquecem esses Deputados que fortalece-
ram a COFINS, a CPMF, que ali começou o problema 
dos Municípios, porque o FPM é formado de IR e IPI. 
Ali teve início o problema.
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Vejo aqui muita gente preocupada com Municí-
pio que ajudou a votar e a criar essas contribuições. 
Se querem ajudar os Municípios, está na hora: retirem 
todos os destaques, e vamos votar somente os de 
consenso. Aí, sim, vou poder confirmar o compromis-
so desses Líderes com os Municípios. Senão, vai ser 
mais uma balela.

Vamos apoiar a proposta do Deputado Miro Tei-
xeira.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
suspender a sessão por 15 minutos e, se V.Exas. che-
garem a um consenso, convocarei outra sessão.

Está suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa.)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Está 

reaberta a sessão.
Comunico que a ata desta sessão irá à publici-

dade. Se algum Senhor Parlamentar tiver retificação 
a fazer, queira encaminhá-la à Mesa.

VI – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lembran-
do que amanhã, quinta-feira, dia 16 de dezembro, às 
10h, haverá sessão solene em homenagem aos 112 
anos da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais e aos 96 anos do Centro Acadêmico 
Afonso Pena.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COM-
PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Almir Sá PL PL/PSL
Francisco Rodrigues PFL 
Luciano Castro PL PL/PSL
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT 
Gervásio Oliveira PDT 
Total de Amapá: 2

PARÁ

José Priante PMDB 
Raimundo Santos PL PL/PSL
Vic Pires Franco PFL 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 4

AMAZONAS

Átila Lins PPS 
Lupércio Ramos PPS 
Pauderney Avelino PFL 
Total de Amazonas: 3

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS 
Anselmo PT 
Hamilton Casara PSB 
Marinha Raupp PMDB 
Miguel de Souza PL PL/PSL
Total de Rondônia: 5

ACRE

Henrique Afonso PT 
Júnior Betão PPS 
Ronivon Santiago PP 
Total de Acre: 3

TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

César Bandeira PFL 
Clóvis Fecury PFL 
Gastão Vieira PMDB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Paulo Marinho PL PL/PSL
Pedro Novais PMDB 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Wagner Lago PP 
Total de Maranhão: 10

CEARÁ

Inácio Arruda PCdoB 
Leônidas Cristino PPS 
Roberto Pessoa PL PL/PSL
Vicente Arruda PSDB 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar PFL 
Mussa Demes PFL 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Nélio Dias PP 
Sandra Rosado PMDB 
Total de Rio Grande do Norte: 3
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PARAÍBA

Lúcia Braga PT 
Marcondes Gadelha PTB 
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Armando Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PDT 
Marcos de Jesus PL PL/PSL
Pedro Corrêa PP 
Raul Jungmann PPS 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Freire PPS 
Roberto Magalhães S.Part. 
Severino Cavalcanti PP 
Total de Pernambuco: 10

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Ivan Paixão PPS 
Jackson Barreto PTB 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 4

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Aroldo Cedraz PFL 
Claudio Cajado PFL 
Coriolano Sales PFL 
Edson Duarte PV 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
João Carlos Bacelar PFL 
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Aleluia PFL 
Josias Gomes PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira PFL 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Mário Negromonte PP 
Nelson Pellegrino PT 
Robério Nunes PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 21

MINAS GERAIS

Athos Avelino PPS 
Carlos Melles PFL 
Custódio Mattos PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Fernando Diniz PMDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
João Magalhães PMDB 
Júlio Delgado PPS 
Marcello Siqueira PMDB 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário Heringer PDT 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Osmânio Pereira PTB 
Reginaldo Lopes PT 
Vittorio Medioli PSDB 
Total de Minas Gerais: 18

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Almir Moura PL PL/PSL
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Rodrigues PL PL/PSL
Carlos Santana PT 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Jandira Feghali PCdoB 
Jorge Bittar PT 
Juíza Denise Frossard PPS 
Laura Carneiro PFL 
Roberto Jefferson PTB 
Vieira Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 14

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Evilásio PSB 
Dr. Hélio PDT 
Durval Orlato PT 
Edna Macedo PTB 
Enéas PRONA 
Gilberto Kassab PFL 
Iara Bernardi PT 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PMDB 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Jovino Cândido PV 
Julio Semeghini PSDB 
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Luiz Carlos Santos PFL 
Marcos Abramo PFL 
Medeiros PL PL/PSL
Michel Temer PMDB 
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Paulo Lima PMDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Rubinelli PT 
Salvador Zimbaldi PTB 
Vicente Cascione PTB 
Wanderval Santos PL PL/PSL
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 29

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Lino Rossi PP 
Pedro Henry PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Teté Bezerra PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Welinton Fagundes PL PL/PSL
Total de Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL 
Maninha PT 
Tadeu Filippelli PMDB 
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Ronaldo Caiado PFL 
Sandro Mabel PL PL/PSL
Total de Goiás:2

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 2

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Airton Roveda PMDB 
Alex Canziani PTB 
Assis Miguel do Couto PT 
Chico da Princesa PL PL/PSL
Dra. Clair PT 
Hermes Parcianello PMDB 
Total de Paraná: 7

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL 
João Matos PMDB 

Jorge Boeira PT 
Paulo Bauer PFL 
Total de Santa Catarina: 4

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP 
Beto Albuquerque PSB 
Eliseu Padilha PMDB 
Kelly Moraes PTB 
Onyx Lorenzoni PFL 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL
Paulo Pimenta PT 
Total de Rio Grande do Sul: 7

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 1

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Jader Barbalho PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Total de Pará: 3

RONDÔNIA

Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 1

TOCANTINS

Maurício Rabelo PL PL/PSL
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
Luciano Leitoa PSB 
Remi Trinta PL PL/PSL
Total de Maranhão: 4

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PL/PSL
Total de Ceará: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Ney Lopes PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 2
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PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB 
José Mendonça Bezerra PFL 
Miguel Arraes PSB 
Osvaldo Coelho PFL 
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

João Caldas PL PL/PSL
Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Gerson Gabrielli PFL 
Reginaldo Germano PP 
Severiano Alves PDT 
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Anderson Adauto PL PL/PSL
Cabo Júlio PSC 
Rafael Guerra PSDB 
Romel Anizio PP 
Ronaldo Vasconcellos PTB 
Total de Minas Gerai: 5

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

André Luiz PMDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Deley PV 
Dr. Heleno PP 
Itamar Serpa PSDB 
Lindberg Farias PT 
Paulo Baltazar PSB 
Sandro Matos PTB 
Total de Rio de Janeiro: 8

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Delfim Netto PP 
Dr. Pinotti PFL 
João Herrmann Neto PDT 
Telma de Souza PT 
Total de São Paulo: 6

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro PL PL/PSL
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Sandes Júnior PP 
Total de Goiás: 1

MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

Colombo PT 
Dr. Rosinha PT 
José Borba PMDB 
Max Rosenmann PMDB 
Oliveira Filho PL PL/PSL
Osmar Serraglio PMDB 
Total de Paraná: 6

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB 
Mauro Passos PT 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT 
Ary Vanazzi PT 
Érico Ribeiro PP 
José Ivo Sartori PMDB 
Júlio Redecker PSDB 
Pompeo de Mattos PDT 
Total de Rio Grande do Sul: 6

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-
cerro a sessão, convocando sessão preparatória para 
14 de fevereiro de 2005, segunda-feira, às 14h, para 
eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, 
biênio 2005/2006.

(Encerra-se a sessão às 20 horas.)

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 324-A, DE 1999 
(Da Sra. Angela Guadagnin)

Altera dispositivo da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, para permitir a 
ausência ao serviço a cada seis meses, por 
motivo de doação de sangue, sem prejuí-
zo salarial; tendo parecer da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela rejeição deste, do PL 1705/1999, 
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do PL 2641/2000, do PL 4105/2001, do PL 
277/2003, do PL 756/2003, do PL 2739/2003, 
e do PL 3079/2004, apensados (relator: dep. 
Jovair arantes).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 Ii

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

PARECER VENCEDOR

I – Relatório

A proposição pretende permitir que o empregado 
possa ausentar-se do trabalho uma vez a cada seis 
meses, sem prejuízo salarial, para doar sangue.

À proposição principal foram apensadas outras 
sete, todas com objetivo análogo, a saber: Projeto de 
Lei nº 1.705, de 1999, do Deputado Marcus Vicente; 
Projeto de Lei nº 2.641, de 2000, do Deputado Ri-
cardo Berzoini; Projeto de Lei nº 4.105, de 2001, do 
Deputado Sampaio Doria; Projeto de Lei nº 277, de 
2003, do Deputado Léo Alcantâra; Projeto de Lei nº 
756, de 2003, do Deputado Milton Monti; Projeto de 
Lei nº 2.739, de 2003, do Deputado Osmânio Pereira, 
e Projeto de Lei nº 3.079, de 2004, do Deputado Dr. 
Francisco Gonçalves.

Ao término do prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas aos projetos.

Originalmente, foi designado como relator dos 
projetos o Deputado Carlos Santana, que se posicionou 
pela aprovação de todos os apensados na forma de 
um substitutivo, que permitia ao empregado ausentar-
se do trabalho uma vez a cada trimestre trabalhado 
para doar sangue, podendo esse direito ao não com-
parecimento ao trabalho ser gozado em um prazo de 
trinta dias, a contar da doação.

O Deputado Daniel Almeida, após pedido de vis-
ta, apresentou voto em separado contestando o prazo 
conferido para gozo da licença, argumentando que o 
descanso deveria ser no próprio dia da doação, e não 
trinta dias após, razão pela qual apresentou substi-
tutivo conferindo o direito de ausentar-se do trabalho 
uma vez a cada semestre, no dia em que for feita a 
doação de sangue.

Colocado em votação, o parecer do Deputado 
Carlos Santana foi rejeitado, passando a constituir 
voto em separado, sendo designado relator do parecer 
vencedor o Deputado Jovair Arantes.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Apesar de reconhecermos as melhores intenções 
dos ilustres autores das proposições em apreço, bem 
como do nobre relator, somos de opinião que elas não 
podem prosperar.

A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em 
seu art. 473, inciso IV, já permite a ausência ao tra-
balho por um dia, em cada doze meses trabalhados, 
em razão de doação voluntária de sangue, ou seja, a 
matéria já está disciplinada em lei.

Em sendo aprovadas as proposições, aumen-
tando-se o período em que o empregado poderá au-
sentar-se do trabalho, o ônus para cumprimento da 
legislação recairá sobre as empresas, que já estão 
por demais oneradas.

Além disso, hoje já é prática comum em muitas 
empresas a celebração de convênios com hemocentros, 
visando a possibilitar a coleta de sangue nas próprias 
empresas. Atitudes como essa devem ser incentivadas, 
mas sem imprimir um caráter de obrigatoriedade, pois, 
como dito anteriormente, os custos, nesses casos, se-
rão suportados pelos empregadores.

Por todos os motivos apresentados, essa Co-
missão decidiu, na reunião ordinária realizada em 1º 
de dezembro de 2004, pela rejeição do Projeto de Lei 
nº 324, de 1999, e de todos os demais projetos que 
foram apensados ao principal.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004, 
– Deputado Jovair Arantes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 324/1999, 
o PL 1705/1999, o PL 2641/2000, o PL 4105/2001, o 
PL 277/2003, o PL 756/2003, o PL 2739/2003 e o PL 
3079/2004, apensados, nos termos do Parecer Ven-
cedordo Relator, Deputado Jovair Arantes. 

O Deputado DanielAlmeida apresentou voto em 
separado. 

O parecer do Deputado Carlos Santana passou 
a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Tarcisio Zimmermann – Presidente, Dra. Clair, 

Isaías Silvestre e Luciano Castro – Vice-Presidentes, 
Cláudio Magrão, Érico Ribeiro, Jovair Arantes, Leonar-
do Picciani, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias, Paulo 
Rocha, Vanessa Grazziotin, Vicentinho, Ann Pontes, 
Ariosto Holanda e Medeiros. 

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004. 
– Deputado Tarcisio Zimmermann – Presidente.
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VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO 
CARLOS SANTANA

I – Relatório

A iniciativa em epígrafe tem por escopo permitir 
que o empregado possa, uma vez por semestre, doar, 
voluntariamente, sangue, sem que, para isso, sofra 
descontos em sua remuneração.

Há 7 projetos em apenso:
Projeto de Lei nº 1.705, de 1999, do Deputado Mar-

cus Vicente, que “permite a falta do empregado ao serviço, 
por um dia a cada três meses de trabalho, sem prejuízo 
do salário, para doação voluntária de sangue”.

Projeto de Lei nº 2.641, de 2000, do Deputado 
Ricardo Berzoini, que “altera o art. 473 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT para possibilitar ao 
empregado o não comparecimento ao serviço, sem 
prejuízo do salário, por um dia em cada seis meses 
de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue”. 
Estabelece que o prazo para o não comparecimento 
ao serviço é de 30 dias, a contar da data da doação 
do sangue, e de 60 dias na hipótese de doações feitas 
por grupos de trabalhadores.

Projeto de Lei nº 4.105, de 2001, do Deputado 
Sampaio Doria, que “altera dispositivo da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, para permitir ao trabalhador 
faltar ao serviço até quatro dias por ano para doação 
voluntária de sangue”.

Projeto de Lei nº 277, de 2003, do Deputado Léo 
Alcantâra, que “altera dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, para permitir ao trabalhador 
faltar ao serviço até quatro dias por ano para doação 
voluntária de sangue”.

Projeto de Lei nº 756, de 2003, do Deputado 
Milton Monti, que “altera dispositivo da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, para permitir ao trabalha-
dor faltar ao serviço para fins de doação voluntária de 
sangue”. A proposição não fixa o número de ausências 
permitidas anualmente.

Projeto de Lei nº 2.739, de 2003, “altera o inciso IV, 
do art. 473, da Consolidação das Leis do Trabalho, apro-
vada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para estimular a doação voluntária de sangue”.

Projeto de Lei nº 3.079, de 2004, do Deputado Dr. 
Francisco Gonçalves, que “altera a redação do inciso 
IV do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1.943, para permitir que o empregado ausente-se por 
3 (três) dias, ao ano, para doação voluntária de san-
gue, sem prejuízo do salário”.

Não foram recebidas emendas ao projeto.
É o relatório.

II – Voto 

As proposições em apreço têm por escopo permitir 
que o empregado, doador voluntário de sangue, ausen-
te-se do seu trabalho sem prejuízos remuneratórios, 
como forma de incentivar a captação desse elemento 
de suma importância para salvar vidas. Os projetos di-
vergem somente quanto à periodicidade para a doação 
de sangue e quanto ao respectivo abono legal.

Como bem salienta o ilustre Deputado Ricar-
do Berzoini, na justificação de seu projeto de lei, os 
bancos de sangue brasileiros “encontram-se em sé-
rias dificuldades, em razão da demanda que cresce 
a cada dia”, situação que se agrava, tendo em vista a 
falta de estoques, o que tem ocasionado a perda de 
valiosas vidas.

Destacamos em todos os projetos de lei seus 
fundamentos jurídicos e sociais, razão pela qual de-
vem ser aprovados, para que esta Casa ofereça uma 
contribuição efetiva para solucionar a carência de do-
adores de sangue, permitindo que os trabalhadores 
doares voluntários não sejam prejudicados em suas 
remunerações, nos dias em que se ausentam para 
gratuitamente doarem o seu próprio sangue em prol 
dos que dele necessitam.

Isto posto, somos pela aprovação de todos os 
Projetos, na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2004. – Depu-
tado Carlos Santana .

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE  
LEI Nº 324, DE 1999

Altera o inciso IV do art. 473 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho – CLT, para permi-
tir que o empregado falte ao serviço, por um 
dia a cada trimestre, sem prejuízos salariais, 
para doação voluntária de sangue. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º É permitida, nos termos desta lei, a falta 

do empregado ao trabalho, sem prejuízos salariais, por 
01 (um) dia a cada trimestre, para doação voluntária 
de sangue devidamente comprovada.

Art. 2º O inciso IV do art. 473 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a viger com a 
seguinte redação:

“Art. 473 ................................................
IV – por 01 (um) dia, a cada trimestre 

de trabalho, em caso de doação voluntária de 
sangue devidamente comprovada; (NR)

..............................................................
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Parágrafo único. O direito ao não compa-
recimento ao trabalho, de que trata o inciso IV 
deste artigo, poderá ser utilizado dentro de 30 
(trinta) dias, a contar da data da doação de san-
gue e, na hipótese de doações feitas por grupos 
de trabalhadores da mesma empresa, esse prazo 
fica estendido para 60 (sessenta) dias.”

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

Sala da Comissão, 7 de julho de 2004. – Depu-
tado Carlos Santana .

Voto Em Separado do Deputado Daniel Almeida

O Projeto de Lei nº 324, de 1999, altera o inciso 
IV da CLT para autorizar a ausência do empregado ao 
serviço, sem prejuízo do salário, por um dia em cada 
seis meses, em caso de doação voluntária de sangue 
devidamente comprovada.

Tramitam, apensadas ao mencionado Projeto de 
Lei, as seguintes proposições:

PL nº 1.705, de 1999, do Deputado Marcus Vi-
cente, que “Permite a falta do empregado ao serviço, 
por um dia a cada três meses de trabalho, sem prejuízo 
do salário, para doação voluntária de sangue”;

PL nº 2.641, de 2000, do Deputado Ricardo Ber-
zoini, que “Altera o art. 473 da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT para possibilitar ao empregado o 
não comparecimento ao serviço, sem prejuízo do sa-
lário, por um dia em cada seis meses de trabalho, em 
caso de doação voluntária de sangue”;

PL nº 4.105, de 2001, do Deputado Sampaio Doria, 
que “Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Traba-
lho – CLT para permitir ao trabalhador faltar ao serviço até 
quatro dias por ano para doação voluntária de sangue”;

PL nº 277, de 2003, do Deputado Léo Alcântara, que 
“Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT, para permitir ao trabalhador faltar ao serviço até 
quatro dias por ano para doação voluntária de sangue”;

PL nº 756, de 2003, do Deputado Milton Monti, 
que “Altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, para permitir ao trabalhador faltar ao 
serviço para fins de doação voluntária de sangue”;

PL nº 2.739, de 2003, do Deputado Osmânio 
Pereira, que “Altera o inciso IV, do art. 473, da Conso-
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para estimular a 
doação voluntária de sangue”;

PL nº 3.079, de 2004, do Deputado Dr. Francisco 
Gonçalves, que “Altera a redação do inciso IV do art. 473 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De-
creto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para permitir que 
o empregado ausente-se por 3 (três) dias, ao ano, para 
doação voluntária de sangue, sem prejuízo do salário”.

O Relator, Deputado Carlos Santana, apresentou 
parecer pela aprovação de todas as proposições, na 
forma de substitutivo que permite a ausência do em-
pregado ao trabalho, sem prejuízos salariais, por um 
dia a cada trimestre, para doação voluntária de sangue 
devidamente comprovada. Parágrafo único acrescenta-
do ao art. 473 da CLT autorizaria que esse direito fosse 
usufruído “dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data 
da doação de sangue e, na hipótese de doações feitas 
por grupos de trabalhadores da mesma empresa, esse 
prazo fica estendido para 60 (sessenta) dias”.

As proposições têm fortes fundamentos jurídicos 
e sociais, e, nesse ponto, estamos plenamente de acor-
do com o parecer do Relator. Divergimos, entretanto, 
dos termos do substitutivo apresentado.

É notório que são insuficientes os estoques de 
sangue nos bancos de sangue brasileiros, e que não 
é incomum verificar-se a falta dessa substância vital 
para o atendimento à população. Ninguém há de dis-
cordar, também, que é necessário incentivar a doação 
de sangue, por meio de campanhas de conscientização 
dos possíveis doadores.

Consideramos, contudo, que a elevação dos esto-
ques dos bancos de sangue não pode significar aumen-
to demasiado do custo do trabalho. Se um dia por ano 
parece pouco para atender à demanda de sangue, um 
dia por trimestre mostra-se um encargo excessivo para 
o empregador. A manutenção dos estoques de sangue 
nos níveis necessários para a saúde coletiva é dever 
de todos, e não pode recair de maneira exagerada so-
bre nenhum setor da sociedade. Parece-nos, portanto, 
que a autorização para faltas trimestrais sobrecarrega 
injustamente as empresas e eleva o chamado Custo 
Brasil. Propomos, assim, que o empregado seja auto-
rizado a faltar, sem prejuízo do salário, um dia a cada 
seis meses, a fim de doar sangue voluntariamente.

Outra impropriedade que verificamos no substi-
tutivo do Relator é a possibilidade de que a falta se dê 
em dia diferente daquele em que foi feita a doação. A 
possibilidade de falta ao trabalho, em virtude de doação 
de sangue, tem duas finalidades: primeiro, propiciar ao 
trabalhador o tempo necessário para o comparecimen-
to ao hospital ou hemocentro; depois, conceder-lhe o 
repouso necessário após o ato. Doar sangue não preju-
dica, em nenhum aspecto, a saúde do doador. Porém, 
conforme orientação médica, deve-se “evitar grandes 
esforços no dia da doação, evitando-se assim a ocor-
rência de algum mal estar. Vale ressaltar que a reali-
zação de esforços, como carregar pesos, com o braço 
do qual o sangue foi coletado, pode levar a hematomas 
no local e portanto devem ser evitados”.1

1 Hospital Albert Einstein. http://www.einstein.br/bancodesangue/do-
acao_sangue/faq.htm. Acesso em 17 de novembro de 2004.
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Ao se dar um prazo para que o trabalhador usu-
frua do “direito de faltar”, retira-se do comando legal o 
caráter de repouso por razões clínicas e dá-se ênfase 
a uma idéia de premiação ou de retribuição pelo ato. A 
doação de sangue tem caráter voluntário, de ajuda de-
sinteressada ao próximo. A idéia de pagamento, ainda 
que indireto, pelo sangue doado, conforme cogitado no 
substitutivo, vai de encontro ao espírito da Constituição 
Federal, que veda, no § 4º do art. 199, qualquer tipo 
de comercialização sobre a coleta, processamento e 
transfusão de sangue e seus derivados.2

Diante do exposto, manifestamo-nos pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 324, de 1999, na forma do 
substitutivo anexo, para autorizar a falta ao trabalho, 
para doação voluntária de sangue, por um dia a cada 
seis meses, deixando claro, contudo, que a falta deve 
se dar no mesmo dia da doação. Somos, outrossim, 
pela rejeição dos Projetos de Lei nos 1.705, de 1999, 
2.641, de 2000, 4.105, de 2001, 277, de 2003, 756, de 
2003, 2.739, de 2003, e 3.079, de 2004, que propõem 
ausências autorizadas ao serviço, pelo mesmo motivo, 
porém em prazos incompatíveis com as possibilidades 
das empresas.

Sala da Comissão, em 24 de novembro de 2004. 
– Deputado Daniel Almeida.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE  
LEI Nº 324, DE 1999

“Altera dispositivo da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, para permitir 
a ausência ao serviço a cada seis meses, 
por motivo de doação de sangue, sem pre-
juízo salarial.”

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º O inciso IV do art. 473 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 473. ...............................................
...............................................................
IV – por um dia em cada seis meses de 

trabalho, na data em que fizer doação voluntária 
de sangue devidamente comprovada;

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

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

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2004, 
– Deputado Daniel Almeida.

2 Dispositivo regulamentado pela Lei nº 10.205, de 21 de março 

de 2001.

PROJETO DE LEI Nº 1.812-B, DE 1999 
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Dispõe sobre a proibição para adoção 
do horário de verão; tendo pareceres: da 
Comissão de Minas e Energia, pela rejeição 
deste e dos de nºs 3.771/00, 3.957/00, 974/03 
e 1.536/03, apensados (relator: Dep. Salva-
dor Zimbaldi); e da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio 
pela aprovação deste, e pela rejeição dos 
de nºs 3.771/00, 3.957/00, 974/03 e 1.536/03, 
apensados (relator: Dep. Osório Adriano).

Despacho: Às Comissões De:cminas e 
Energiaceconomia, Indústria e Comércio Se-
guridade Social e Família Constituição e Jus-
tiça e de Redação (Art. 54) Proposição Sujei-
ta à Apreciação Conclusiva pelas Comissões 
– Art. 24, II, “g”

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio

I – Relatório

O Projeto em epígrafe, de autoria do ilustre Depu-
tado Roberto Pessoa, visa a proibir a adoção do horário 
de verão nos estados das regiões Norte e Nordeste, 
com exceção do Estado da Bahia. 

Em sua justificação, o nobre autor afirma que a 
economia de energia ocasionada pela medida deve 
ser cotejada com os custos dela decorrentes – danos 
à saúde, crescimento dos índices de violência e re-
dução da produtividade da população –, que, em sua 
opinião, suplantam os benefícios da adoção do horário 
de verão. De acordo com o Deputado, o problema da 
escassez de energia deve ser enfrentado mediante 
investimentos em pesquisas, visando o melhor apro-
veitamento de energias alternativas.

Nos termos dos arts. 139, inciso I, e 142 do Re-
gimento Interno, foram apensados o Projeto de Lei nº 
3.771, de 2000, o Projeto de Lei nº 3.957, de 2000, o 
Projeto de Lei nº 974, de 2003 e o Projeto de Lei nº 
1536, de 2003, por tratarem de matéria correlata ou 
idêntica à do epigrafado. As iniciativas apensadas vi-
sam a restringir a abrangência do horário de verão em 
determinadas extensões do território nacional. 

O Projeto de Lei nº 3.771, de 2000, de autoria do 
ilustre ex-Deputado José Aleksandro, veda a institui-
ção do horário de verão na região compreendida pelo 
paralelo 5º16’ de latitude norte e o Trópico de Capri-
córnio. Desta forma, o horário de verão estaria limitado 
à Região Sul. A iniciativa faculta ainda a extensão do 
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horário de verão a municípios ou estados que estejam 
parcialmente ao sul do Trópico de Capricórnio.

De autoria do nobre Deputado Luiz Bittencourt, 
o Projeto de Lei nº 3.957, de 2000, proíbe que o ho-
rário de verão seja instituído nos Estados de Goiás, 
Tocantins e no Distrito Federal. 

O Projeto de Lei nº 974, de 2003, de autoria da 
ilustre Deputada Maninha, estabelece que o Poder 
Executivo deverá consultar os eleitores da Unidade da 
Federação ou da Região do País afetada pela adoção 
do horário de verão, preferencialmente por meio de 
plebiscito ou audiências públicas.

O Projeto de Lei nº 1.536, de 2003, da lavra do 
nobre Deputado Maurício Rabelo, trata de matéria 
idêntica à proposição principal. 

Inicialmente, o PL nº 1.812, de 1999, foi distribu-
ído, pela ordem, à então Comissão de Economia, In-
dústria e Comércio, à Comissão de Minas e Energia, à 
Comissão de Seguridade Social e de Família e à então 
denominada Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação. Posteriormente, foi deferida a solicitação do 
ex-Deputado Paulo Octávio para revisão do despacho 
aposto ao projeto supracitado, de modo que a Comissão 
de Minas e Energia se manifestasse quanto ao mérito 
da iniciativa em tela antes deste Colegiado.

Na Comissão de Minas e Energia, o Deputado 
Aroldo Cedraz, relator das proposições em comento, 
ofereceu parecer favorável à matéria, com oferecimento 
de substitutivo, e contrário aos projetos de lei apensa-
dos. A Comissão de Minas e Energia se manifestou 
contrariamente ao voto do Relator, nos termos do Pa-
recer Vencedor do Deputado Salvador Zimbaldi.

Neste Colegiado, recebemos a honrosa tarefa 
de relatar os projetos de lei em tela. No prazo regi-
mental, não foram apresentadas emendas ao PL nº 
1.812, de 1999.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Como bem ressalta o Deputado Aroldo Cedraz, 
em seu voto em separado, a análise do mérito eco-
nômico da matéria em tela exige criteriosa revisão da 
relação entre custos e benefícios decorrentes do es-
tabelecimento do horário de verão no País. 

Os benefícios decorrentes da instituição deste 
horário especial são inegáveis, como atesta estudo do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico, mencionado 
no voto supracitado. Tal medida permite distribuir de 
maneira mais racional a demanda energética e econo-
mizar o total de energia despendida. Calcula-se que, 
em média, a medida reduz entre 4% a 5% a demanda 
por energia no horário de pico.

No tocante aos custos, há que se considerar os 
danos à saúde decorrentes da adoção do horário de 
verão, bem como seus reflexos sobre a produtividade 
do trabalhador e sobre a violência. 

Julgamos que, em geral, estes custos podem ser 
expressivos apenas em estados onde a diferença de 
iluminação entre o 1º e o 2º solstícios – isto é, de 21 de 
junho a 21 de dezembro – varia de 0 a 29 minutos, não 
se justificando, portanto, o adiantamento de uma hora 
nos relógios, em decorrência da adoção do horário de 
verão. Isso acontece nas regiões Norte e Nordeste. Os 
benefícios advindos da economia de energia também 
não são significativos nestas regiões.

Sendo assim, consideramos que, do ponto de 
vista econômico, a adoção do horário de verão é jus-
tificável, excetuando-se regiões em que os custos da 
implementação de tal medida, geralmente, superam 
os benefícios.

Entendemos, no entanto, que deve ser facultado 
ao Poder Executivo o estabelecimento da abrangência 
territorial e do período em que o horário de verão vigo-
rará a cada ano. A esse respeito, cabe ressaltar que, 
desde 1986, mediante a edição de decretos, o Poder 
Executivo vem instituindo o horário de verão.

Portanto, acreditamos que assegurar maior flexi-
bilidade e discricionariedade ao Poder Executivo tem 
repercussões positivas para a população brasileira. 
Dessa forma, poder-se-ia comportar situações como 
a verificada em 1999, em que, por solicitação dos go-
vernadores – os quais ponderaram acerca das carac-
terísticas das economias locais -, as regiões Norte e 
Nordeste foram abrangidas pelo Decreto nº 3.188, de 
1999, que instituiu o horário de verão naquele ano.

Ante o exposto, votamos pela rejeição do Projeto 
de Lei nº 1.812, de 1999, e dos Projetos nº 3.771, de 
2000, nº 3.957, de 2000, nº 974, de 2003 e nº 1536, 
de 2003, a ele apensados.

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2004. 
– Deputado Osório Adriano, Relator.

I – Complementação do Voto do Relator

Considerando ponderações justificáveis e argu-
mentos razoáveis dos nobres colegas da região nor-
deste tendo em vista a adoção do horário de verão ser 
justificável, excetuando-se regiões em que os custos 
da implementação de tal medida, geralmente, supe-
ram os benefícios.

Considerando que, com fulcro nesses mesmos 
fundamentos e, certamente, sensibilizado pelas ma-
nifestações dos círculos políticos das regiões que se 
sentem prejudicadas pelo sistema, o próprio Poder 
Executivo, através da edição de decretos, desde o 
ano de 1986, como é sua prerrogativa, tem adotado o 
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horário de verão, prioritariamente, nas regiões sudes-
te, sul, e centro – oeste, preservando desta medida 
as regiões norte e nordeste na maioria dos períodos 
anuais mencionados.

Considerando, porem, ser necessário estabelecer 
por lei a exclusão definitiva da abrangência desse siste-
ma do norte e nordeste, posto não haver razoabilidade 
para a adoção desta medida nestas regiões.

Face a todo o exposto, reconsideramos a nossa 
apreciação sobre a matéria e votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 1.812, de 1999, e pela rejeição dos 
Projetos nº 3.771, de 2000, nº 3.957, de 2000, nº 974, 
de 2003 e nº 1536, de 2003, a ele apensados.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004. 
– Deputado Osório Adriano, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 
1.812/1999, e rejeitou os PL’s 3771/2000, 3957/2000, 
974/2003, e 1536/2003, apensados, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Osório Adriano, que 
apresentou Complementação de Voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gonzaga Mota – Presidente, Dr. Benedito Dias, 

Almeida de Jesus e Reginaldo Lopes – Vice-Presi-
dentes, Carlos Eduardo Cadoca, Durval Orlato, Ed-
son Ezequiel, Fernando de Fabinho, Gerson Gabrielli, 
Jorge Boeira, Léo Alcântara, Osório Adriano, Reinaldo 
Betão, Ronaldo Dimas, Sergio Caiado, Vittorio Medioli, 
Odílio Balbinotti.

Sala da Comissão, 1 de dezembro de 2004. – 
Deputado Gonzaga Mota, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.941-A, DE 2000 
(Do Sr. Ricardo Fiuza)

Dá nova redação ao art. 64 da Lei nº 
9.784, de 29 de janeiro de 1999, que “regu-
la o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal” e acres-
centa o § 3º ao art. 34 do Decreto nº 70.235, 
de 06 de março de 1972; tendo pareceres 
da Comissão de Finanças e Tributação, em 
audiência, pela incompatibilidade e inade-
quação financeira e orçamentária da com-
pensação tributária prevista nos arts. 1º e 2º 
deste (relator: Dep. Henrique Afonso) e da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela rejeição (relator: Dep. 
Cláudio Magrão).

Despacho: Às Comissões de Finanças e 
Tributação (Audiência), de Trabalho, de Admi-

nistração e Serviço Público; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania(Art. 54)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 Ii

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 3.941, de 2000, altera a Lei nº 
9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o proces-
so administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal e o Decreto nº 70.235, de março de 1972, para 
instituir a possibilidade de compensação de tributos ou 
outros encargos devidos à Administração com o paga-
mento de honorários advocatícios, no caso de sucum-
bência da Administração nos processo administrativos 
em que o administrado contratar advogado.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Não obstante os méritos da presente proposição, 
há alguns pontos que prejudicam o atingimento do es-
copo esposado em sua justificação.

A compensação proposta no projeto não alcan-
çará o objetivo desejado, pois somente aqueles que 
têm algum imposto a pagar ou outros encargos com 
a administração seriam beneficiados pela inserção 
desse instituto no processo administrativo. Não é justo 
que se crie um instrumento cujo o ônus recairá sobre 
toda a sociedade, mas com o benefício restrito a uma 
parcela minoritária dos cidadãos.

Adicionalmente, ainda que todos fossem bene-
ficiados, seria extremamente difícil – ou praticamente 
inviável – a execução dessa medida. Quanto à compen-
sação com tributos, existem impedimentos legais rela-
tivos ao impacto orçamentário-financeiro decorrente da 
possível renúncia de receitas. Essa conclusão decorre 
de manifestação da Comissão de Finanças e Tributação, 
ouvida em audiência, a requerimento da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público.

Em relação à compensação com encargos devi-
dos à Administração, cabe dizer que a complexidade 
e a diversidade da natureza desses débitos não per-
mitiriam a adoção de uma regra única para efetivação 
do instrumento compensatório, o que, por si só, já 
comprometeria o êxito da proposição.

São essas as razões pelas quais votamos pela 
rejeição do Projeto de Lei nº 3.941, de 2000.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2004. – Depu-
tado Cláudio Magrão, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
rejeitou o Projeto de Lei nº 3.941/2000, contra os votos 
dos Deputados Vicentinho e Dra. Clair, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Cláudio Magrão. A Depu-
tada Dra. Clair apresentou declaração de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tarcisio Zimmermann – Presidente, Dra. Clair, 

Isaías Silvestre e Luciano Castro – Vice-Presidentes, 
Cláudio Magrão, Érico Ribeiro, Jovair Arantes, Leonar-
do Picciani, Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias, Paulo 
Rocha, Vanessa Grazziotin, Vicentinho, Ann Pontes, 
Ariosto Holanda e Medeiros.

Sala da Comissão, 1º de dezembro de 2004. 
– Deputado Tarcisio Zimmermann, Presidente

DECLARAÇÃO DE VOTO 

A proposição submetida ao crivo deste colegiado 
pretende instituir no âmbito do processo administrativo 
o ônus da sucumbência, já previsto para os feitos cíveis 
pelo art. 20 do Código de Processo Civil. Alega o ilus-
tre autor que “não há razão para que a lei não preveja 
a condenação da parte vencida, ou o particular ou a 
Administração, nas verbas da sucumbência”.

Para fundamentar a assertiva, a justificativa do 
projeto argumenta que o particular, quando aciona as-
sessoramento jurídico em defesa de sua tese, deve ser 
ressarcido pelos respectivos custos, caso seu ponto 
de vista prevaleça. O mesmo se aplica à Administra-
ção na hipótese contrária, porque terá acionado “o 
seu aparato jurídico para se contrapor a uma defesa 
especializada”.

Foi ouvida em audiência, nos termos regimentais, 
a douta Comissão de Finanças e Tributação, que, as-
sentindo com o voto do relator junto àquele colegiado, 
manifestou-se “pela incompatibilidade e inadequação 
orçamentária e financeira da compensação tributária 
prevista nos arts. 1º e 2º do Projeto de Lei nº 3.941, 
de 2000”, único assunto sobre o qual fora chamada 
a opinar. O nobre relator da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, examina exclu-
sivamente a mesma matéria e, com fulcro em sua 
opinião a respeito, manifesta-se pela rejeição integral 
do projeto.

Ocorreu, como se viu, um evidente equívoco no 
parecer que se encontra sob apreciação deste cole-
giado. A exclusão de um pequeno trecho do projeto 
por parte de outra Comissão Técnica levou o nobre 
parecerista a rejeitar a matéria como um todo, decisão 
que de modo algum procede.

De fato, embora a compensação tributária não 
esteja mais sob apreciação da Comissão de Trabalho 

– visto tê-la excluído colegiado encarregado de apre-
ciar sua admissibilidade – não se enxergam razões 
para que essa particularidade contamine o universo 
do projeto. Basta que se excluam os trechos em que 
se localizam as expressões inquinadas de injurídicas 
pela Comissão de Finanças para que de novo se reu-
nam condições para apreciação da matéria.

Sob essa perspectiva, remanesce uma iniciativa 
de inegáveis méritos nos demais comandos do proje-
to. Não podem restar dúvidas de que a administração 
pública jurisdiciona, quando se manifesta em proces-
so administrativo, com todos os ônus decorrentes do 
conflito de interesses subentendido em feito dessa 
natureza.

Destarte, se decide em favor de particular que 
foi obrigado a recorrer a assistência advocatícia para 
obter o direito até então indevidamente negado, é 
preciso que a legislação lhe imponha a obrigação de 
ressarcir a despesa correspondente. Da mesma ma-
neira, o particular, ao requerer direito que não lhe as-
siste, estará obrigando a administração a esforço ao 
qual em outra hipótese não se obrigaria o Poder Pú-
bico, donde igualmente se justificar lhe seja imposta 
a sucumbência como meio de ressarcir as despesas 
que ocasionou.

Poder-se-ia alegar em desfavor do projeto a hi-
pótese de vir a administração a sucessivamente negar 
pleitos que lhe sejam dirigidos, não com o intuito de 
melhor aplicar a legislação, mas com o propósito de 
auferir a indenização prevista pela proposta. O argu-
mento não procede, contudo, porque a decisão final 
sempre poderá ser sujeita ao crivo judicial, a quem 
cumprirá, quando for o caso, punir a eventual má-fé 
do administrador público.

Por outro lado, a previsão legal que ora se apre-
cia tem por objetivo garantir aos litigantes em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral a 
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, 
em cumprimento ao art. 5º, inciso LV, da CF.

Destarte, manifesta-se posição contrária ao pa-
recer do nobre relator, votando-se pela aprovação do 
projeto, com a exclusão dos trechos considerados inad-
missíveis pela Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados.

Sala da Comissão, 24 de novembro de 2004. 
– Deputada Dra. Clair.

PROJETO DE LEI Nº 6.983-A, DE 2002 
(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Institui o Programa Biodiesel; tendo 
parecer da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável pela apro-
vação deste, dos de nºs 526/03, 2.578/03, 
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3.368/04 e 3.373/04, apensados, com subs-
titutivo, e das emendas de nºs 1 e 2 apre-
sentadas ao substitutivo e pela rejeição da 
de nº 3 (relator: Dep. Luciano Zica).

Despacho: Às Comissões de: Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável Minas 
e Energia Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 6.983, de 2002, de autoria 
do Deputado Antônio Carlos Mendes Thame, preten-
de instituir o Programa de Biodiesel, estabelecendo, 
inicialmente, em 2004, uma adição de 5% ao Diesel 
derivado do petróleo e de 15% a partir de 2006. Estabe-
lece, também que o Ministério de Ciência e Tecnologia 
– MCT definiria os critérios técnicos da mistura. 

A este foram apensados os Projetos de Lei nº 
526, de 2003; PL 2.578, de 2003; PL 3.368, de 2004; 
e o PL 3.373, de 2004. 

O PL 526/03, de autoria do nobre Deputado Ru-
bens Otoni Gomide, institui a obrigatoriedade da adição, 
inicial, de 5% de etanol e de óleos vegetais ao óleo 
diesel derivado do petróleo, conforme normas técnicas 
definidas no Programa Brasileiro de Desenvolvimento 
Tecnológico do Biodiesel – PROBIODIESEL. Propõe 
que o aumento do percentual de adição seja definido 
de acordo com estudos de viabilidade técno-econômi-
ca. Institui o MCT como responsável pela operaciona-
lização do projeto proposto. 

Já o PL 2.578/03, do nobre Deputado Durval 
Orlato, além de estabelecer acréscimos de biodiesel 
ao óleo diesel derivado de petróleo, iniciando em 3% 
e crescendo 3% a cada ano até atingir o percentual 
de 15%, associa sua produção à geração de empre-
go e renda no meio rural e em pequenas cidades. 
Estabelece, ainda, que órgãos e entidades do gover-
no federal disponibilizarão programas especiais de 
financiamento. 

O PL 3.373/04, de autoria do nobre Deputado 
Ronaldo Vasconcelos, estabelece prazos para a substi-
tuição de óleo diesel por combustíveis de queima limpa 
em todos os motores por compressão que operem por 
longo período de tempo e próximo a pessoas, como 
também para veículos da frota oficial.

O PL 3.368/04, foi apresentado a esta Casa pelos 
Deputados Ariosto Holanda, Luiz Piauhylino, Félix Men-
donça, Gilmar Machado, João Paulo Gomes da Silva, 

José Ivo Sartori, José Linhares, Luiz Carreira, Luiza 
Erundina, Marcondes Gadelha, Telma de Souza e Luiz 
Bittencourt, na qualidade de Membros do Conselho 
de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câma-
ra dos Deputados, dispondo sobre a obrigatoriedade 
da adição de biodiesel ao óleo diesel, organização da 
produção, comercialização e o cultivo de oleaginosas 
a serem utilizadas na fabricação de biodiesel. 

O Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecno-
lógica – CAEAT é um órgão técnico-consultivo vincu-
lado à Mesa da Câmara dos Deputados, e o tema “O 
Biodiesel e a Inclusão Social “ foi eleito como prioritário 
para ser discutido em profundidade pelo CAEAT, após 
sua reinstalação. 

O estudo produzido pelo Órgão tem como foco 
os benefícios sociais e ambientais da produção de 
biodiesel, realçando a chamada rota etílica para sua 
produção, enfatizando ser indispensável a abertura de 
linhas de crédito específicas em bancos oficiais para 
o sucesso do programa.

Destaca-se, ainda, neste trabalho, a conclusão 
de que a mamona e o dendê são as matérias-primas 
mais indicadas para a produção de biodiesel no Brasil. 
A mamona pelo grande potencial de inclusão social no 
semi-árido brasileiro e o dendê pela sua alta produti-
vidade, sobretudo na região norte.

Como resultado destes estudos tem-se o projeto 
sob análise que, em síntese, propõe:

1) estabelecer o percentual mínimo de 2% e 
máximo de 5% de adição de biodiesel ao óleo diesel 
vendido ao consumidor final;

2) que a produção de biodiesel seja feita obri-
gatoriamente por cooperativas ou associações de 
pequenos agricultores, denominadas cooperativas ou 
associações de pequenos agricultores para produção 
de biodiesel;

3) que somente as unidades familiares que culti-
vem oleaginosas com capacidade de produção de até 
cem toneladas por ano de óleo vegetal e que se enqua-
drem no critério de agricultura familiar podem formar 
cooperativas ou associações de pequenos agricultores 
para a produção de biodiesel;

4) que a atividade de produção incentivada con-
siste na fabricação de biodiesel em cooperativas ou 
associações de pequenos agricultores com capacidade 
de produção de até cinqüenta mil litros por dia; 

5) as cooperativas somente podem entrar em 
operação mediante prévia autorização da ANP e do 
órgão competente integrante do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente – SISNAMA;

6) imunidade tributária sobre toda a cadeia de 
produção e comercialização de biodiesel produzido 
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pelas cooperativas ou associações de pequenos agri-
cultores;

7) que pelo menos 50% do biodiesel necessário 
ao abastecimento do mercado tenha que ser produ-
zido por cooperativas ou associações de pequenos 
agricultores para produção de biodiesel, instaladas nas 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste;

8) que o Banco do Brasil S.A., o Banco do Nor-
deste do Brasil S.A. e o Banco da Amazônia S.A. criem 
linhas de crédito específicas para o cultivo de oleagino-
sas pelas unidades familiares; e que Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
crie linha de crédito específica para o financiamento 
das instalações das cooperativas ou associações de 
pequenos agricultores para a produção de biodiesel. 

Por despacho da Mesa, o referido projeto foi tam-
bém apensado ao PL nº 6.983, de 2002.

Esgotados os prazos regimentais não foram apre-
sentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

a) O Conceito Legal de Biodiesel
Tecnicamente, pode-se definir Biodiesel como 

sendo o óleo combustível, sucedâneo do óleo diesel 
mineral, obtido de matérias graxas (óleos vegetais, 
gorduras de animais e óleos residuais de origem ani-
mal ou vegetal).

As misturas Biodiesel / Diesel Mineral costumam 
ser denominadas de forma a designar o percentual de 
biodiesel presente. Por exemplo, B-20, correspondendo 
a uma mistura contendo 20% em volume de biodiesel. 
O biodiesel puro, freqüentemente, tem sido denomi-
nado de B-100.

Portanto, uma primeira conclusão, é que o Biodie-
sel, para efeitos legais poderá ser considerado como 
“aditivo”, ou como um “combustível”.

Adotamos o conceito que considera o Biodiesel 
como um combustível, ainda que possa ser misturado 
ao diesel mineral, dada sua qualidade de combustão e 
possibilidade de utilização pura em motores de com-
bustão interna.

Esta diferenciação tem conseqüências impor-
tantes, principalmente, no campo tributário, uma vez 
que a Constituição Federal, no § 3º do artigo155, es-
tabelece:

“Art. 155. .... ..................................... ......
§ 3º À exceção dos impostos de que tra-

tam o inciso II do caput deste artigo e o art. 
153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir 
sobre operações relativas a energia elétrica, 
serviços de telecomunicações, derivados de 

petróleo, combustíveis e minerais no país.” 
(destacamos)

Neste ponto mantivemos a definição téc-
nica elaborada pelo Conselho de Altos Estu-
dos da Câmara dos Deputados, atribuindo à 
Agência Nacional de Petróleo, ANP, a compe-
tência para aprovar e publicar as características 
técnicas que identifiquem o produto biodiesel 
como combustível de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Po-
lítica Energética.

b) As Ações do Poder Executivo
No âmbito do Poder Executivo foi insti-

tuído, através do Decreto Presidencial, de 02 
de julho de 2003, o Grupo de Trabalho Inter-
ministerial (GTI), com o objetivo de apresentar 
estudos sobre a viabilidade de utilização de 
óleo vegetal – biodiesel como fonte alternativa 
de energia. O referido GTI foi composto por re-
presentantes dos seguintes órgãos: Casa Civil 
da Presidência da República (Coordenador); 
Ministério dos Transportes (MT); Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC); Ministério de Minas e 
Energia (MME); Ministério da Fazenda (MF); 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão (MP); Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT); Ministério do Meio Ambiente (MMA); 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); 
Ministério da Integração Nacional (MI); Minis-
tério das Cidades (MCidades).

O relatório Final do grupo, datado de 
novembro de 2003, conclui que “o Brasil, de 
modo diverso do que ocorre em outros países, 
especialmente na União Européia, não se deve 
privilegiar rotas tecnológicas, matérias-primas e 
escalas de produção agrícola e agroindustrial, 
diante do amplo leque de alternativas que se 
pode explorar com vistas a tornar a produção 
e consumo de biodiesel um vetor de desen-
volvimento que, com as adaptações devidas, 
pode atender necessidades, objetivos e metas 
os mais variados, consentâneos com nossas 
diferentes realidades.” 

Em suas recomendações, enfatiza que a inclusão 
social deve ser o princípio básico das ações governa-
mentais direcionadas ao biodiesel, inserindo a agri-
cultura familiar através de financiamentos, assistência 
técnica e organização produtiva.

Para dar conseqüência às recomendações do 
Grupo de Trabalho Interministerial, o Presidente da Re-
pública fez editar novo Decreto, em 23 de dezembro de 
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2003, instituindo a Comissão Executiva Interministerial 
encarregada da implantação das ações direcionadas 
à produção e ao uso de óleo vegetal – biodiesel como 
fonte alternativa de energia. 

O Art. 2º do Decreto estabelece como compe-
tência da Comissão:

“Art. 2o Compete à Comissão Executiva 
Interministerial:

I – coordenar a implantação das reco-
mendações constantes do Relatório do Grupo 
de Trabalho Interministerial encarregado de 
apresentar estudos sobre a viabilidade de uti-
lização de óleo vegetal – biodiesel como fonte 
alternativa de energia, de que trata o Decreto 
de 2 de julho de 2003;

II – elaborar, implementar e monitorar 
programa integrado para a viabilização do 
biodiesel;

III – propor os atos normativos que se fi-
zerem necessários à implantação do programa 
previsto no inciso II;

IV – analisar, avaliar e propor outras re-
comendações e ações, diretrizes e políticas 
públicas não previstas no Relatório mencio-
nado no inciso.” 

Além dos aspectos econômicos, os relatórios 
dos Grupos de Trabalho informam que já se encontra 
em estágio avançado o processo de teste, por parte 
da Petrobras, da produção em escala comercial de 
Biodiesel, com a instalação de uma fábrica no Estado 
do Rio Grande Norte.

As conclusões dos estudos realizados pela Co-
missão Interministerial, na essência, não diferem em 
muito das conclusões a que chegou o Conselho de 
Altos Estudos da Câmara dos Deputados. A interse-
ção destes dois trabalhos está na preocupação com 
a inclusão social, ou seja, reconhecem no programa 
de produção de Biodiesel uma possibilidade de desen-
volvimento econômico e social.

c) Os Projetos de Lei
Os projetos de lei, de forma sintética, estabelecem 

percentuais da mistura biodiesel-diesel, formas de in-
centivo à produção e mecanismos de inclusão social. 

Não existem divergências essenciais entre as 
proposições, sendo complementares. Desta forma 
procuramos extrair de cada projeto o seu aspecto es-
sencial, conforme explicado a seguir.

Todos os projetos pretendem fixar um percentu-
al mínimo e/ou máximo de mistura. Apesar de, tecni-
camente, os percentuais propostos serem razoáveis, 
optamos por deixar a fixação do percentual de mistura 
para o regulamento, de forma a se ter flexibilidade para 

adequar utilização da mistura à produção em cada ponto 
no tempo, podendo, inclusive, diminuir a dependência 
nacional da importação de diesel mineral.

No que concerne à cadeia produtiva – desde a 
oleaginosa até o biodiesel -, compreende-se como 
de extrema importância o incentivo à organização 
dos agricultores familiares para a produção, devendo 
este incentivo tomar em consideração a organização 
já existente, tanto aquelas vinculadas ao sistema co-
operativista oficial, quanto as inúmeras cooperativas 
e associações constituídas pelos movimentos social 
e sindical. No sistema OCB são 1.519 cooperativas 
agropecuárias instaladas no Brasil, segundo dados 
divulgados em 2003 pela Organização das Coopera-
tivas Brasileiras, sem contar aquelas criadas a partir 
de 1988 e que não participam do sistema OCB.

Ao adotarmos o biodiesel como um combustível, 
este se coloca sob a imunidade tributária estabelecida 
na Constituição Federal, incidindo sobre estes apenas o 
impostos de importação; exportação e ICMS. No Subs-
titutivo ora apresentado excluímos aqueles aspectos 
que poderiam fulminar o projeto por inconstituciona-
lidade ou por inadequação financeira, nos termos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, como as propostas 
que simplesmente isentavam, indiscriminadamente, o 
Biodiesel de todo e qualquer tributo. 

Por outro lado, os incentivos creditícios propostos, 
são dirigidos prioritariamente aos pequenos agricultores 
das regiões prioritárias, são mantidos e aperfeiçoados. 
Neste sentido, houvemos por bem incluir a sugestão 
encaminhada pela Secretaria de Agricultura Familiar, do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, quanto à certifi-
cação social dos projetos ou empreendimentos para que 
tenham acesso aos benefícios concedidos pela Lei.

Por todo exposto, votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 6.983, DE 2002, e dos projetos de Lei 
nº nº 526, de 2003; 2.578, de 2003; 3.368, de 2004; e 
3.373, de 2004, apensados, na forma do Substitutivo 
ora apresentado. 

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2004  – Depu-
tado Luciano Zica, Relator.

PROJETO DE LEI Nº 6.983, DE 2002  
(Apensados: PL 526/03; PL 2.578/03;  

PL 3.368/04; PL 3.373/04)

Institui o Programa Nacional do Bio-
diesel. 

Substitutivo do Relator
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º. Fica autorizada a adição de biodiesel ao 

óleo diesel vendido ao consumidor final, em todo o 
território nacional.
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Art. 2º. Para os efeitos desta lei considera-se 
biodiesel o combustível para motores de combustão 
interna com ignição por compressão, renovável e bio-
degradável, derivado de óleos vegetais ou de gorduras 
animais e que atenda, entre outras, às especificações 
técnicas aprovadas e publicadas pela Agência Nacio-
nal de Petróleo conforme diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Política Energética – CNPE.

§ 1º. Decreto disporá sobre o percentual de bio-
diesel a ser adicionado ao óleo diesel ao consumidor 
final, levando-se em consideração:

I – as características técnicas da mistura;
II – as políticas industrial e de inovação tecno-

lógica;
III – a aquisição preferencial da matéria prima e 

de biodiesel produzidos por cooperativas e associa-
ções de pequenos agricultores instalados nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-oeste; 

IV – as demandas da matriz energética brasileira 
estabelecidas em resolução do Conselho Nacional de 
Política Energética – CNPE.

§ 2º. Os projetos e plantas industriais para produção 
de biodiesel, ou óleo destinado à produção de biodiesel, 
deverão atender às exigências técnicas de segurança e 
ambientais, emitidas pelos seguintes órgãos:

a)Agência Nacional do Petróleo – ANP; 
b)Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial – Inmetro; 
c)Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT; 
d) Conselho Nacional do Meio Ambiente – CO-

NAMA;
Art. 3º – As atividades incentivadas por esta Lei 

consistem na produção da matéria prima para processa-
mento de biodiesel, na fabricação e comercialização de 
biodiesel puro por cooperativas e associações de peque-
nos agricultores, cuja capacidade de produção instalada 
não seja superior a 50 (cinqüenta) mil litros por dia. 

§ 1º. As cooperativas e associações de peque-
nos agricultores, mencionadas no caput deste artigo 
deverão, no caso de produção de biodiesel:

I – dispor de instalações de processamento, tan-
cagem para armazenamento de biodiesel; 

II – requerer autorização da Agência Nacional de 
Petróleo – ANP e do órgão competente integrante do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

§ 2º. Fica dispensada a autorização da Agência Na-
cional de Petróleo, quando se tratar exclusivamente de pro-
dução de matéria prima de origem vegetal ou animal.

Art. 4º. Fica o Poder Público Federal autorizado 
a conceder aos pequenos agricultores e às suas coo-
perativas e associações, que implementarem as ativi-
dades previstas no artigo 3º, os seguintes incentivos 

creditícios através do BNDES – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, e das demais 
Instituições Financeiras Públicas Federais:

b) aumento de 10% (dez por cento) no limite fi-
nanciável de seus empreendimentos; 

c) redução de 15 % (quinze por cento) na taxa 
de juros definidas para os financiamentos dos empre-
endimentos;

Art. 5º. Fica autorizado a instituição de linhas 
de crédito especiais, através do Banco do Brasil S.ª, 
Banco do Nordeste do Brasil S.ª e do Banco da Ama-
zônia S.A, especificamente para financiar o cultivo de 
oleaginosas, pelas unidades familiares, destinadas à 
produção de biodiesel.

Art. 6º. Os recursos de que trata a Lei nº 10.336, 
de 19 de dezembro de 2001, poderão ser destinados, 
na forma da lei orçamentária, ao financiamento de pro-
gramas de produção de biodiesel destinados à substi-
tuição ou diminuição do uso de derivados de petróleo 
e dos projetos ambientais ao relacionados. 

Art. 7º. Para acessar os benefícios previstos nesta 
lei e em programas instituídos pelo Poder Público relativos 
à produção, distribuição e comercialização de biodiesel, 
as empresas deverão apresentar o Selo de Certificação 
Social, a ser emitido pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário -MDA nos termos do regulamento.

Parágrafo único – Para obtenção do Selo de 
Certificação Social o proponente deverá comprovar, 
nos termos do regulamento, no mínimo, que atende 
às seguintes condições:

I – Pelo menos 70% das oleaginosas necessá-
rias ao longo de cada ano deverão ser adquiridas de 
agricultores familiares.

II – Garantia de renda mínima líquida mensal 
para os agricultores, conforme limites fixados no re-
gulamento. 

III – Cumpre as exigências legais de proteção 
do meio ambiente, especialmente aquelas referentes 
à manutenção e preservação de nascentes e manan-
ciais hídricos; adote ou incentiva práticas agrícolas 
necessárias à produção das oleaginosas ambiental-
mente seguras, tais como a associação de culturas ou 
policultivos; sucessão animal-vegetal e/ou rotação e/ou 
associação de culturas; não utilize pesticidas classifi-
cados nas categorias 1 a+b da Organização Mundial 
de saúde, os “dirty dozen” da Pesticide Action Network 
e os pesticidas incluídos na lista “Prior Informed Con-
sent Procedure” da FAO/UNEP.

IV – Garanta Assistência Técnica à totalidade dos 
agricultores familiares com os quais mantenha con-
trato d parceria, de integração ou sejam associados 
à cooperativa, podendo para tanto ser compartilhada 
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entre governo e produtores de biodiesel, na forma do 
regulamento.

V – Atendimento aos critérios de ordem social 
previsto em regulamento, tais como a não de utili-
zação de mão-de-obra infanto-juvenil em detrimen-
to da escolarização, a implantação e viabilização 
de programas de alfabetização de adultos; apoio a 
campanhas de vacinação; participação em parceria 
com os poderes públicos na implantação de infra-es-
truturas e atendimento nas áreas da saúde, energia 
e saneamento, dentre outros.

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

Sala das Sessões , 25 de agosto de 2004  
– Luciano Zica, PT/SP.

PROJETO DE LEI Nº 6.983, DE 2002. 
(Do Senhor Antônio Carlos Mendes Thame) 

(Apensados: PL 526/03; PL 2.578/03; 
PL 3.368/04; PL 3.373/04)

Institui o Programa Nacional do Bio-
diesel.

EMENDA Nº 1

Dê-se a seguinte redação à ementa do Substi-
tutivo:

“Institui o Programa Nacional do Bio-
diesel e dá outras providências.”

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2004. – 
Deputado Paes Landim.

PROJETO DE LEI Nº 6.983, DE 2002. 
(Do Senhor Antônio Carlos Mendes Thame) 

(Apensados: PL 526/03; PL 2.578/03;  
PL 3.368/04; PL 3.373/04)

Institui o Programa Nacional do Biodie-
sel.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 1º do Substitutivo a seguinte re-
dação:

“Art. 1º Fica autorizada a adição de biodie-
sel e/ou etanol ao óleo diesel vendido ao consu-
midor final, em todo o território nacional.”

Justificação

Necessário fazer uma complementação ao Pro-
jeto em apreço, de forma a autorizar também a adição 
do etanol ao óleo diesel, produto nacional de origem 
de biomassa, sendo que até a presente data não há 
legislação que autorize esta mistura.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2004. – 
Deputado Paes Landim.

PROJETO DE LEI Nº 6.983, DE 2002. 
(Do Senhor Antônio Carlos Mendes Thame) 

(Apensados: PL 526/03; PL 2.578/03;  
PL 3.368/04; PL 3.373/04)

Institui o Programa Nacional do Biodie-
sel.

EMENDA Nº 3

Inclua-se onde couber no Substitutivo ao Projeto 
artigo com a seguinte redação:

“Art. .... Para os efeitos desta lei conside-
ra-se a mistura de etanol-diesel o combustível 
para motores de combustão interna com igni-
ção por compressão, obtido pela adição de até 
10% (dez por cento) de etanol anidro renovável 
e biodegradável, e até 3% (três por cento) de 
co-solvente ao óleo diesel, e que atenda às es-
pecificações técnicas aprovadas e publicadas 
pela Agência Nacional de Petróleo conforme 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacio-
nal de Política Energética – CNPE.”

Justificação

A mistura de etanol-diesel reduz significativa-
mente a emissão de poluentes, proporcionando assim 
grandes benefícios ao meio ambiente. O aumento de 
uso de etanol gera emprego no campo e diminui con-
sideravelmente a importação de diesel.

Sala da Comissão, 3 de setembro de 2004. – 
Deputado Paes Landim.

REFORMULAÇÃO DE VOTO

Em 25 de agosto de 2004, apresentamos a esta 
comissão da Câmara de Deputados nosso parecer 
ao Projeto de Lei nº 6.983, de 2002, de autoria do 
Deputado Antônio Carlos Mendes Thame, na forma 
de um substitutivo. Aberto o prazo regimental, foram 
oferecidas três emendas àquela proposição, todas de 
iniciativa do nobre Deputado Paes Landim.

As emendas são todas referentes à adição de 
etanol ao óleo diesel ou à mistura de óleo diesel e 
biodiesel. Acatamos as emendas 1 e 2, no mérito, in-
corporando-as no texto e rejeitamos a emenda 3, por 
entendermos que percentual de mistura é uma questão 
técnica e de política energética conforme estabelecido 
no texto original.

Sala das Sessões, de outubro de 2004. – Depu-
tado Luciano Zica, Relator .
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PROJETO DE LEI Nº 6.983, DE 2002  
(Apensados: PL 526/03; PL 2.578/03;  

PL 3.368/04; PL 3.373/04)

Institui o Programa Nacional do Bio-
diesel e dá outras providências

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º. Fica autorizada a adição de biodiesel e 

etanol ao óleo diesel vendido ao consumidor final, em 
todo o território nacional.

Art. 2º. Para os efeitos desta lei considera-se 
biodiesel o combustível para motores de combustão 
interna com ignição por compressão, renovável e bio-
degradável, derivado de óleos vegetais ou de gorduras 
animais e que atenda, entre outras, às especificações 
técnicas aprovadas e publicadas pela Agência Nacio-
nal de Petróleo conforme diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Política Energética – CNPE.

§ 1º. Decreto disporá sobre o percentual de bio-
diesel e etanol a ser adicionado ao óleo diesel vendido 
ao consumidor final, levando-se em consideração:

I – as características técnicas da mistura;
II – as políticas industrial e de inovação tecno-

lógica;
III – a aquisição preferencial da matéria prima 

e do próprio biodiesel produzidos por cooperativas e 
associações de pequenos agricultores instalados nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste; 

IV – as demandas da matriz energética brasileira 
estabelecidas em resolução do Conselho Nacional de 
Política Energética – CNPE.

§ 2º. Os projetos e plantas industriais para pro-
dução de biodiesel, ou óleo destinado à produção de 
biodiesel, deverão atender às exigências técnicas de 
segurança e ambientais, emitidas pelos seguintes ór-
gãos:

a)Agência Nacional do Petróleo – ANP; 
b)Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial – Inmetro; 
c)Associação Brasileira de Normas Técnicas 

– ABNT; 
d) Conselho Nacional do Meio Ambiente – CO-

NAMA;
Art. 3º As atividades incentivadas por esta Lei 

consistem na produção da matéria prima para proces-
samento de biodiesel, na fabricação e comercialização 
de biodiesel puro por cooperativas e associações de 
pequenos agricultores, cuja capacidade de produção 
instalada não seja superior a 50 (cinqüenta) mil litros 
por dia. 

§ 1º. As cooperativas e associações de peque-
nos agricultores, mencionadas no caput deste artigo 
deverão, no caso de produção de biodiesel:

I – dispor de instalações de processamento, tan-
cagem para armazenamento de biodiesel; 

II – requerer autorização da Agência Nacional de 
Petróleo – ANP e do órgão competente integrante do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

§ 2º. Fica dispensada a autorização da Agência 
Nacional de Petróleo, quando se tratar exclusivamen-
te de produção de matéria prima de origem vegetal 
ou animal.

Art. 4º. Fica o Poder Público Federal autorizado 
a conceder aos pequenos agricultores e às suas coo-
perativas e associações, que implementarem as ativi-
dades previstas no artigo 3º, os seguintes incentivos 
creditícios através do BNDES – Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, e das demais 
Instituições Financeiras Públicas Federais:

a) aumento de 10% (dez por cento) no limite fi-
nanciável de seus empreendimentos;

b) redução de 15 % (quinze por cento) na taxa 
de juros definidas para os financiamentos dos empre-
endimentos;

Art. 5º. Fica autorizado a instituição de linhas de 
crédito especiais, através do Banco do Brasil S.A., 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. e do Banco da Ama-
zônia S.A, especificamente para financiar o cultivo de 
oleaginosas, pelas unidades familiares, destinadas à 
produção de biodiesel.

Art. 6º. Os recursos de que trata a Lei nº 10.336, 
de 19 de dezembro de 2001, poderão ser destinados, 
na forma da lei orçamentária, ao financiamento de pro-
gramas de produção de biodiesel destinados à substi-
tuição ou diminuição do uso de derivados de petróleo 
e dos projetos ambientais a eles relacionados. 

Art. 7º. Para acessar os benefícios previstos nes-
ta lei e em programas instituídos pelo Poder Público 
relativos à produção, distribuição e comercialização 
de biodiesel, as empresas deverão apresentar o Selo 
de Certificação Social, a ser emitido pelo Ministério 
do Desenvolvimento Agrário -MDA nos termos do re-
gulamento.

Parágrafo único – Para obtenção do Selo de 
Certificação Social o proponente deverá comprovar, 
nos termos do regulamento, no mínimo, que atende 
às seguintes condições:

I – Pelo menos 70% das oleaginosas necessá-
rias ao longo de cada ano deverão ser adquiridas de 
agricultores familiares.

II – Garantia de renda mínima líquida mensal 
para os agricultores, conforme limites fixados no re-
gulamento. 
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III – Cumpre as exigências legais de proteção 
do meio ambiente, especialmente aquelas referentes 
à manutenção e preservação de nascentes e manan-
ciais hídricos; adote ou incentiva práticas agrícolas 
necessárias à produção das oleaginosas ambiental-
mente seguras, tais como a associação de culturas ou 
policultivos; sucessão animal-vegetal e/ou rotação e/ou 
associação de culturas; não utilize pesticidas classifi-
cados nas categorias 1 a+b da Organização Mundial 
de saúde, os “dirty dozen” da Pesticide Action Network 
e os pesticidas incluídos na lista “Prior Informed Con-
sent Procedure” da FAO/UNEP.

IV – Garanta Assistência Técnica à totalidade dos 
agricultores familiares com os quais mantenha con-
trato d parceria, de integração ou sejam associados 
à cooperativa, podendo para tanto ser compartilhada 
entre governo e produtores de biodiesel, na forma do 
regulamento.

V – Atendimento aos critérios de ordem social 
previsto em regulamento, tais como a não de utilização 
de mão-de-obra infanto-juvenil em detrimento da esco-
larização, a implantação e viabilização de programas 
de alfabetização de adultos; apoio a campanhas de 
vacinação; participação em parceria com os poderes 
públicos na implantação de infra-estruturas e atendi-
mento nas áreas da saúde, energia e saneamento, 
dentre outros.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. – Luciano Zica, PT/SP.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, apro-
vou, unanimemente, o Projeto de Lei nº 6.983/2002, o 
PL 526/2003, o PL 2578/2003, o PL 3368/2004, e o PL 
3373/2004, apensados, com substitutivo; as emendas 
nº 1 e nº 2 e rejeitou a emenda nº 3, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Luciano Zica.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Baltazar – Presidente, César Medeiros e 

João Alfredo – Vice-Presidentes, Antonio Joaquim, B. 
Sá, Edson Duarte, Itamar Serpa, Ivo José, Jorge Pi-
nheiro, Leonardo Monteiro, Luciano Zica, Luiz Alberto, 
Oliveira Filho, Osvaldo Reis, Sarney Filho, Teté Bezer-
ra, Welinton Fagundes, Antonio Carlos Mendes Thame 
e Luiz Bittencourt.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2004. – 
Deputado Paulo Baltazar, Presidente. 

PROJETO DE LEI Nº 1.140-A, DE 2003 
(Do Sr. Rubens Otoni)

Regulamenta o exercício das profis-
sões de Técnico em Higiene Dental e de 

Atendente de Consultório Dentário; tendo 
parecer da Comissão de Seguridade Social 
e Família, pela aprovação deste, com subs-
titutivo e pela rejeição dos de nºs 1.537/03 
e 2.489/03, apensados (relator: DEP. BEN-
JAMIN MARANHÃO).

Despacho: Às Comissões de Segurida-
de Social e Família Trabalho, de Administração 
e Serviço Público Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD). 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

I – Relatório

A proposição em análise, de autoria do ilustre 
Deputado RUBENS OTONI, visa a regulamentar o 
exercício das profissões de Técnico em Higiene Dental 
e de Atendente em Consultório Dentário.

Para tanto, define que tal exercício só é permitido 
aos portadores de diplomas ou certificados que aten-
dam ao disposto na Lei nº 5.692, de 1971, e no Parecer 
nº 460, de 1975, do Conselho Federal de Educação, 
além das disposições do próprio Projeto.

Prevê que os portadores de diplomas ou certifi-
cados obtidos no exterior podem exercer as aludidas 
profissões, desde que tenham seus documentos re-
validados.

Na seqüência, estabelece regras para a filiação 
dos profissionais citados aos Conselhos de Odontolo-
gia, inclusive instituindo normas para a inscrição, iden-
tificação e contribuição de cada uma das categorias.

A seguir, enumera as atribuições do Técnico em 
Higiene Dental, em número de treze, bem como as 
vedações atinentes à profissão.

Do mesmo modo, são previstas competências e 
vedações relativas ao exercício do Atendente de Con-
sultório Dentário.

Por fim, determina que os Cirurgiões-Dentistas 
respondam por qualquer ato praticado pelos Técnicos 
e Atendentes de que trata a lei que estejam sob sua 
supervisão e responsabilidade.

Justificando sua iniciativa, o eminente Autor ale-
ga que desde 1975 o Conselho Federal de Educação 
disciplinou a formação dos profissionais em questão, 
mas que, até o momento, as categorias carecem de 
uma norma jurídica que regulamente as suas respec-
tivas atividades.

Apensada à proposição referida, encontram-se 
os Projetos de Lei nº 1.537, de 2003, de autoria do 
preclaro Deputado FEU ROSA, que “dispõe sobre a 
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regulamentação das profissões de Técnico e Auxiliar 
em Saúde Bucal”, e nº 2.489, de 2003, de autoria da 
ínclita Deputada FÁTIMA BEZERRA, que “regulamenta 
o exercício das profissões de Técnico em Saúde Bucal 
(TSB) e de Auxiliar em Saúde Bucal (ASB)”.

A primeira proposição citada é bastante singela, 
prevendo apenas a forma de ingresso nas respectivas 
profissões e a forma de atuação, qual seja: median-
te supervisão de Cirurgião-Dentista. Já a segunda é 
idêntica ao Projeto principal, fato inclusive admitido 
pela nobre Autora em sua Justificação, tendo em visto 
tratar-se de matéria já apresentada e reapresentada 
em legislaturas passadas.

A matéria é de competência deste Órgão Técnico 
no que tange ao mérito, cabendo a apreciação con-
clusiva prevista no art. 24, II, do Regimento da Casa. 
Na seqüência deverão pronunciar-se, também, a Co-
missão de Trabalho, Administração e Serviço Público, 
no que concerne ao mérito, e a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania, quanto aos aspectos 
de constitucionalidade, de regimentalidade e de téc-
nica legislativa.

No prazo regimental não foram apresentadas 
Emendas.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

O fato de existirem três proposições em que vi-
sam à regulamentar as profissões de nível técnico e 
de nível elementar voltadas à saúde bucal denota a 
importância do tema.

Com efeito, conforme atestam o Projeto princi-
pal e o segundo apensado, desde 1989, portanto há 
praticamente 15 anos, foi apresentada a primeira pro-
posição sobre o tema.

Independentemente dessa procrastinação, por 
tratar de uma questão sanitária de tanta importância 
como é a da saúde bucal, a matéria reveste-se de 
enorme relevância.

Observe-se que a atuação desses trabalhadores 
já é bastante difundida nos estabelecimentos públicos 
e privados e tem propiciado uma racionalização e uma 
divisão do trabalho indispensável para o bom aprovei-
tamento do profissional de nível superior.

Trata-se, assim, de reconhecer uma situação de 
fato e de dotar ambas as categorias de normas de for-
mação e de atribuições precisas e bem definidas.

Entendemos, entretanto, que o texto comporta 
aperfeiçoamentos. Dessa forma, propomos diversas 
modificações no texto original, a começar pela mudan-
ça na denominação dos aludidos profissionais que, em 
nosso entender, devem chamar-se Técnico em Saúde 
Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal. 

Propomos, igualmente, mudanças e acréscimos 
diversos nas atribuições e vedações de ambos os pro-
fissionais, a partir de interlocução com entidades repre-
sentativas da categoria dos Cirurgiões-Dentistas.

Tais alterações, cremos, tornaram o texto mais 
escorreito e coetâneo com a prática em saúde bucal 
desenvolvida atualmente, tanto no âmbito privado, 
como no setor público.

Nosso voto, portanto, é pela aprovação do Proje-
to de Lei n.º 1.140, de 2003, na forma do Substitutivo 
anexo, e pela rejeição dos Projetos de Lei n.º 1.537, 
de 2003, e n.º 2.489, de 2003.

Sala da Comissão, 8 de junho de 2004. – Depu-
tado Benjamin Maranhão, Relator.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO  
PROJETO DE LEI Nº 1.140, DE 2003

Regulamenta o exercício das profis-
sões de Técnico em Saúde Bucal – TSB e 
de Auxiliar de Saúde Bucal – ASB.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º O exercício das profissões de Técnico 
em Saúde Bucal – TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal 
– ASB, em todo o Território Nacional, só é permitido 
aos portadores de diplomas ou de certificados expe-
didos que atendam às normas do Conselho Federal 
de Educação e às disposições desta lei.

Art. 2º Podem exercer também, no território na-
cional, as profissões referidas no artigo anterior, os 
portadores de diplomas expedidos por escolas estran-
geiras devidamente revalidados.

Art. 3º O Técnico em Saúde Bucal e o Auxiliar em 
Saúde Bucal estão obrigados a se registrarem junto ao 
Conselho Federal de Odontologia e a se inscreverem 
junto ao Conselho Regional de Odontologia em cuja 
jurisdição exerçam suas atividades.

§ 1º Os registros e as inscrições devem ser lan-
çadas em livros específicos, de modelos aprovados 
pelo Conselho Federal de Odontologia.

§ 2º O número de inscrição atribuído ao Técni-
co em Saúde Bucal é precedido da sigla do Conselho 
Regional, ligado por hífen às letras “TSB”.

§ 3º O número de inscrição atribuído ao Auxiliar 
em Saúde Bucal é precedido da sigla do Conselho 
Regional, ligado por hífen às letras “ASB”.

§ 4º Ao Técnico em Saúde Bucal e ao Auxiliar em 
Saúde Bucal inscritos devem ser fornecidas cédulas 
de identidade profissional, de modelo aprovado pelo 
Conselho Federal de Odontologia.
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§ 5º Os valores das anuidades devidas aos Con-
selhos Regionais pelo Técnico em Saúde Bucal e pelo 
Auxiliar em Saúde Bucal e das taxas correspondentes 
aos serviços e atos indispensáveis ao exercício das 
profissões não podem ultrapassar, respectivamente, 
1/4 (um quarto) e 1/10 (um décimo) daqueles cobra-
dos ao Cirurgião – Dentista.

CAPÍTULO II 
Do Técnico em Saúde Bucal

Art. 4º O Técnico em Saúde Bucal é o profissional 
qualificado em nível de segundo grau que, sob super-
visão do Cirurgião-Dentista, executa tarefas auxiliares 
no tratamento odontológico.

Art. 5º Compete ao Técnico em Saúde Bucal, 
sempre sob a supervisão do Cirurgião-Dentista, as 
seguintes atividades, além das estabelecidas para os 
Auxiliares em Saúde Bucal:

I – participar do treinamento e capacitação de 
Auxiliar em Saúde Bucal, e de agentes multiplicadores 
das ações de promoção à saúde;

II – participar dos programas educativos atuan-
do na promoção, prevenção e controle das doenças 
bucais;

III – participar na realização de levantamentos e 
estudos epidemiológicos;

IV – fazer a demonstração de técnicas de esco-
vação, orientar e promover a prevenção da cárie dental 
por meio da aplicação de flúor e de outros métodos 
e produtos;

V – realizar o controle e detectar a existência de 
placa bacteriana supragengival, bem como executar 
a sua remoção;

VI – supervisionar, sob delegação do Cirurgião-
Dentista, o trabalho dos Atendentes de Consultório 
Dentário;

VII – realizar fotografias e tomadas radiográficas 
de uso odontológico;

VIII – realizar profilaxia das doenças bucais;
IX – inserir, condensar, esculpir e polir substân-

cias restauradoras;
X – proceder à limpeza e à antissepsia do campo 

operatório, antes e após atos cirúrgicos;
XI – remover suturas;
XII – realizar moldagens de estudo para diag-

nóstico;
XIII – aplicar medidas de segurança no armaze-

namento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos;

XIV – realizar isolamento do campo operatório.
Parágrafo único. Dada a sua formação, o Técnico 

em Saúde Bucal é credenciado a compor a equipe de 

saúde, desenvolver atividades em odontologia e cola-
borar em pesquisas.

Art. 6º É vedado ao Técnico em Saúde Bucal:
I – exercer a atividade de forma autônoma;
II – prestar assistência direta ou indireta ao pa-

ciente, sem a indispensável supervisão do Cirurgião 
Dentista;

III – realizar, na cavidade bucal do paciente, pro-
cedimentos não discriminados no art. 5º desta lei;

IV – fazer propaganda de seus serviços, exceto 
em revistas, jornais e folhetos especializados da área 
odontológica.

Art. 7º O Técnico em Saúde Bucal exerce sua 
atividade, sob a supervisão do Cirurgião-dentista.

CAPÍTULO III 
Do Auxiliar em Saúde Bucal

Art. 8º O Auxiliar em Saúde Bucal é o profissio-
nal qualificado em nível de primeiro grau que, sob a 
supervisão do Cirurgião-Dentista ou do Técnico em 
Saúde Bucal, executa tarefas auxiliares no tratamen-
to odontológico.

Art. 9º Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, 
sempre sob a supervisão do Cirurgião-Dentista ou do 
Técnico em Saúde Bucal:

I – organizar e executar atividades de higiene 
bucal;

II – processar filme radiográfico;
III – preparar o paciente para o atendimento;
IV – auxiliar e instrumentar os profissionais nas 

intervenções clínicas;
V – manipular materiais de uso odontológico;
VI – selecionar moldeiras;
VII – preparar modelos em gesso;
VIII – registrar dados e participar da análise das 

informações relacionadas ao controle administrativo 
em saúde bucal;

IX – executar assepsia e limpeza do instrumental 
e aparelho odontológico;

X – realizar o acolhimento do paciente nos ser-
viços de saúde bucal.

XI – aplicar medidas de segurança no armazena-
mento, transporte, manuseio e descarte de produtos 
e resíduos odontológicos;

XII – operar equipamentos odontológicos se-
guindo princípios de segurança e recomendações do 
fabricante;

XIII – desenvolver ações de promoção da saúde 
e prevenção de riscos ambientais e sanitários;

XIV – realizar em equipe levantamento de neces-
sidades em saúde bucal;

XV – adotar medidas de biossegurança visando 
ao controle de infecção.
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Art. 10. É vedado ao Auxiliar em Saúde Bucal:
I – exercer a atividade de forma autônoma;
II – prestar assistência, direta ou indiretamente, 

a paciente, sem a indispensável supervisão do Cirur-
gião-Dentista ou do Técnico em Saúde Bucal;

III – realizar, na cavidade bucal do paciente, pro-
cedimentos não discriminados no art. 8º desta lei;

IV – fazer propaganda de seus serviços, mesmo 
em revistas, jornais ou folhetos especializados da área 
odontológica. 

CAPÍTULO IV 
Disposições Transitórias e Finais

Art. 11. O Cirurgião-Dentista que, tendo Técnico 
em Saúde Bucal ou Auxiliar em Saúde Bucal sob sua 
supervisão e responsabilidade, permitir que os mesmos, 
sob qualquer forma, extrapolem suas funções especí-
ficas, responderá perante os Conselhos Regionais de 
Odontologia conforme a legislação em vigor.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 8 de junho de 2004. – Depu-
tado Benjamin Maranhão, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te o Projeto de Lei nº 1.140/2003, com substitutivo, e 
rejeitou os Projetos de Lei nº 1.537 de 2003 e nº 2.489 
de 2003, apensados, nos termos do Parecer do Rela-
tor, Deputado Benjamin Maranhão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Paes – Presidente, Eduardo Barbosa, 

Dr. Francisco Gonçalves e Selma Schons – Vice-Presi-
dentes, Amauri Gasques, Angela Guadagnin, Arnaldo 
Faria de Sá, Athos Avelino, Benjamin Maranhão, Dar-
císio Perondi, Dr. Pinotti, Elimar Máximo Damasce-
no, Geraldo Resende, Guilherme Menezes, Henrique 
Fontana, Hermes Parcianello, Homero Barreto, José 
Linhares, Manato, Milton Barbosa, Neucimar Fraga, 
Rafael Guerra, Roberto Gouveia, Almerinda de Car-
valho, Dr. Benedito Dias, Jamil Murad, Silas Brasileiro 
e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2004. – 
Deputado Eduardo Paes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.366-A, DE 2003 
(Do Sr. Feu Rosa)

Altera o art. 98 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997; tendo parecer da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
inadequação financeira e orçamentária (re-
lator: Dep. João Leão).

Despacho: Às Comissões de Finanças 
e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e 
Justiça e de Cidadania

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe altera o art. 98 da Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. O dispositivo pre-
vê que os eleitores nomeados para compor as Mesas 
Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para 
auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, 
mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, 
sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra 
vantagem, pelo dobro dos dias de convocação.

O PL insere no preceito in fine os termos :”... facul-
tando-se aos que mantenham vínculo com os órgãos e 
entidades da administração pública a conversão do res-
pectivo período em pecúnia, nos termos da legislação 
que disciplinar a prestação de serviço extraordinário.”

Este é o Relatório.

II – Voto do Relator

Vem o projeto a esta Comissão para o exame 
exclusivo de sua compatibilidade e adequação orça-
mentária e financeira.

Cabe a este órgão técnico o exame dos “aspec-
tos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer 
proposições que importem aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa pública, quanto à sua compa-
tibilização ou adequação com o plano plurianual, a 
lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual”, 
conforme estabelece o art. 53, inciso II, combinado 
com o art. 32, inciso IX, letra h, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.

Inicialmente, há que se analisar a proposição à 
luz da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei Com-
plementar nº 101, de 2000. 

Em seu art. 21, I, a LRF determina a nulidade de 
pleno direito do ato que provoque aumento da despesa 
com pessoal e não atenda às exigências dos arts. 16 e 
17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII 
do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição.3

3 Art. 169, § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração 
de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração 
direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação 
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autori-
zação específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista. 
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Os gastos que adviriam com a implementação 
do projeto de lei em apreço enquadra-se na condição 
de despesa obrigatória de caráter continuado, geran-
do direito para o servidor de exigir da Administração a 
conversão em pecúnia. 4 Nesse sentido, a proposição 
fica sujeita à observância do disposto no artigo 17, §§ 
1º e 2º, da referida LRF. 

Pelo que dispõe o § 1º do art. 17, o ato que criar 
ou aumentar despesa de caráter continuado deverá ser 
instruído com estimativa do impacto orçamentário-finan-
ceiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois 
subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para 
o seu custeio (parcialmente atendido no projeto). 

O § 2º do art. 17, por sua vez, determina que o 
ato deverá ser acompanhado de comprovação de que 
a despesa criada ou aumentada não afetará as me-
tas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO, devendo seus efeitos finan-
ceiros, nos períodos seguintes, serem compensados 
pelo aumento permanente de receita ou pela redução 
permanente de despesa.. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o 
exercício financeiro de 2004 – LDO/2004, Lei nº 10.707, 
de 30.07.2003, em seu art. 81, exige a estimativa do 
impacto e necessários recursos orçamentários para 
fazer face à nova despesa. 5

Todas as exigências mencionadas não estão 
sendo atendidas pela presente proposição.

Diante do exposto, opinamos pela Inadequação 
Financeira e Orçamentária do Projeto de Lei nº 2.366, 
de 2003.

Sala da Comissão, 7 de Dezembro de 2004. 
– Deputado João Leão, Relator.

4 Nos termos do art. 17 da LRF  “considera-se obrigatória de caráter 
continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou 
ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal 
de sua execução por um período superior a dois exercícios.
5“Os projetos de lei sobre transformação de cargos, a que se refere 
o art. 78, § 2o, desta Lei, bem como os relacionados a aumento de 
gastos com pessoal e encargos sociais, no âmbito do Poder Exe-
cutivo, deverão ser acompanhados de manifestações da Secretaria 
de Gestão e da Secretaria de Orçamento Federal, ambas do Minis-
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em suas respectivas 
áreas de competência.
§ 1o Para atendimento do disposto no caput, os projetos de lei serão 
sempre acompanhados de:
I - declaração do proponente e do ordenador de despesas, com as 
premissas e metodologia de cálculo utilizadas, conforme estabelecem 
os arts. 16 e 17 da Lei Complementar no 101, de 2000; e
II - simulação que demonstre o impacto da despesa com a medida 
proposta, detalhada, no mínimo, por elemento de despesa.
§ 2o Os órgãos próprios dos Poderes Legislativo e Judiciário e do 
Ministério Público da União assumirão em seus âmbitos as atribui-
ções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.”

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
extraordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, 
pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto 
de Lei nº 2.366/03, nos termos do parecer do relator, 
Deputado João Leão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Nelson Bornier,Presidente; Alexandre Santos, 

Paulo Rubem Santiago e Carlos Willian,Vice-Presi-
dentes; Coriolano Sales, Eliseu Resende, Fernando 
Coruja, Luiz Carreira, Marcelino Fraga, Mussa Demes, 
Paulo Afonso, Roberto Brant, Vignatti, Virgílio Guima-
rães, Eduardo Cunha, Feu Rosa, João Batista, João 
Magalhães, José Militão e Wasny de Roure.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2004. 
– Deputado Nelson Bornier, Presidente.

COMISSÕES

ATAS

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

52ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 11ª Reunião Ordinária realizada em 15 
de dezembro de 2004. 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia quinze 
de dezembro de dois mil e quatro, reuniu-se a Comissão 
de Legislação Participativa, no Plenário 3 do Anexo II da 
Câmara dos Deputados, com a presença dos Senho-
res Deputados André de Paula – Presidente; Abelardo 
Lupion, João Fontes, Lúcia Braga e Paulo Bernardo 
– Titulares; Eduardo Barbosa, Fernando de Fabinho, 
Laura Carneiro, Luiza Erundina e Tarcisio Zimmermann 
– Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Al-
merinda de Carvalho, Colombo, Jaime Martins, Marcon-
des Gadelha, Moraes Souza, Nilton Baiano e Roberto 
Jefferson. ABERTURA: Havendo número regimental, 
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos. A 
Deputada Laura Carneiro solicitou ao Presidente, Depu-
tado André de Paula, que invertesse a ordem da pauta 
votando-se inicialmente o item 12, o que foi imediata-
mente acordado. ORDEM DO DIA: A – Sugestões: 12 
– SUGESTÃO Nº 84/04 – da Ordem dos Advogados 
do Brasil. – que “regulamenta o art. 14 da Constituição 
Federal, em matéria de plebiscito, referendo e iniciativa 
popular”. RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. PA-
RECER: pela aprovação. Na leitura do Relatório, a Depu-
tada Luiza Erundina substituiu as palavras ‘goze’ (página 
4), ‘definitiva’ (página 5), e ‘transformar’ (página 5) por 
‘disponha’, ‘importante’ e ‘consolidar’, respectivamente, 
e acrescentou a palavra legislativa ao termo iniciativa 
popular (página 4). Parecer com Complementação de 
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Voto, Dep. Luiza Erundina (PSB-SP), pela aprovação. 
Não havendo quem discutisse, o Parecer foi posto em 
votação. Aprovado o Parecer com Complementação de 
Voto. 1 – SUGESTÃO Nº 81/02 – da Associação dos 
Advogados de São Paulo – que “altera o art. 511 do 
Código do Processo Civil, suprimindo a incidência da 
taxa judiciária nos embargos do devedor”. RELATOR: 
Deputado JAIME MARTINS. PARECER: pela aprova-
ção. A Deputada Laura Carneiro foi designada Rela-
tora ad hoc . Não havendo quem quisesse discuti-lo, 
em votação. Aprovado o Parecer. 2 – SUGESTÃO Nº 
14/03 – da Associação de Classe dos Consumidores 
Brasileiros – que “dispõe sobre modificação no regime 
de preços e valores alterado inserido ágio”. RELATOR: 
Deputado MARCONDES GADELHA. PARECER: pela 
rejeição. O Deputado Fernando de Fabinho foi designado 
Relator ad hoc . Não havendo quem quisesse discuti-lo, 
em votação. Aprovado o Parecer. 3 – SUGESTÃO Nº 
56/03 – da Assoc. Com. Peq. Méd. Produtores Rurais 
de Inhames – que “solicita a convocação em Audiência 
Pública do Senhor Ministro da Agricultura, com o obje-
tivo de prestar esclarecimentos a respeito da execução 
da Emenda à Lei Orçamentária Anual nº 50340004, da 
CLP”. RELATOR: Deputado HELENO SILVA. PARECER: 
pela rejeição. O Deputado Abelardo Lupion foi designado 
Relator ad hoc . Não havendo quem quisesse discuti-
lo, em votação. Aprovado o Parecer. Neste momento, a 
Deputada Laura Carneiro pediu a palavra Pela Ordem e 
solicitou ao Presidente, Deputado André de Paula, que 
o restante da Pauta fosse votado em dois blocos: um 
bloco, cujos pareceres fossem pela rejeição (itens 4, 5 e 
10) e o outro, pela aprovação (itens 6, 7, 8, 9 e 11), vis-
to que todos os parlamentares já tinham conhecimento 
dos relatórios dessas sugestões. O Presidente acatou a 
proposta já que não houve nenhuma objeção por parte 
dos presentes. Dessa forma, pôs em votação o primeiro 
bloco, com os itens 4, 5 e 10: 4 – SUGESTÃO Nº 58/04 
– do Movimento Ecumênico Mundial – que “dá nova 
diretriz operacional à Medida Provisória nº 138, de 19 
de novembro de 2003”. RELATORA: Deputada LÚCIA 
BRAGA. PARECER: pela rejeição. Aprovado o Parecer. 
5 – SUGESTÃO Nº 60/04 – da Associação Comunitária 
do Chonin de Cima – que “dá nova redação à alínea “a” 
do inciso XII, do artigo 32 do Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados”. RELATOR: Deputado EDUARDO 
GOMES. PARECER: pela rejeição. Aprovado o Parecer. 
10 – SUGESTÃO Nº 75/04 – da Associação Secundaris-
ta e Universitária de Alagoas – que “dispõe sobre a livre 
organização dos estudantes do 1º, 2º e 3º, dos sistemas 
de ensino municipal, estadual, federal e particular.” RE-
LATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO. PA-
RECER: pela rejeição. Aprovado o Parecer. Em seguida, 
o Presidente colocou em votação o segundo bloco, com 

os itens 6, 7, 8, 9 e 11: 6 – SUGESTÃO Nº 61/04 – da 
Associação Comunitária do Chonin de Cima – que “dá 
nova redação ao inciso V do art. 2º e ao caput do art. 20 
da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, ‘que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social e dá outras 
providências”. RELATORA: Deputada LAURA CARNEI-
RO. PARECER: pela aprovação. Aprovado o Parecer. 
7 – SUGESTÃO Nº 70/04 – da União dos Jurados do 
Brasil – que “dispõe sobre direitos dos jurados do Brasil.” 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. PARECER: 
pela aprovação. Aprovado o Parecer. 8 – SUGESTÃO 
Nº 71/04 – da Federação das Indústrias do Distrito Fe-
deral – que “introduz alterações na Lei nº 8.934, de 18 
de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Pú-
blico de Empresas Mercantis e Atividades Afins, e dá 
outras providências.” RELATOR: Deputado ANDRÉ DE 
PAULA. PARECER: pela aprovação. Aprovado o Parecer. 
9 – SUGESTÃO Nº 74/04 – da Associação de Gays, 
Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros – que “dispõe so-
bre a criação de delegacias especializadas em crimes 
e discriminação contra homossexuais, bem como a pro-
moção e reconhecimento da liberdade de orientação, 
prática, manifestação, identidade e preferência sexual.” 
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO. PARECER: 
pela aprovação. Aprovado o Parecer. 11 – SUGESTÃO 
Nº 76/04 – da Associação dos Advogados de São Paulo 
– que “altera o art. 2º da Lei nº 9.289, de 4 de julho de 
1996, que dispõe sobre as custas devidas à União, na 
Justiça Federal de primeiro e segundo graus e dá outras 
providências.” RELATORA: Deputada LÚCIA BRAGA. 
PARECER: pela aprovação. Aprovado o Parecer. A Depu-
tada Luiza Erundina pediu a palavra e cumprimentou 
o Presidente pela sua gestão e a equipe de funcioná-
rios da Comissão pelo trabalho realizado ao longo do 
ano, e manifestou o desejo de que na próxima sessão 
legislativa haja o mesmo empenho e compromisso por 
parte de todos. A Deputada Laura Carneiro, por sua vez, 
agradeceu ao Deputado André de Paula, à Deputada 
Luiza Erundina, aos demais membros do Colegiado e à 
equipe de funcionários pelo desempenho e atuação nos 
trabalhos da Comissão. Referiu-se às conquistas alcan-
çadas neste ano legislativo, destacando as Emendas 
da Comissão ao Orçamento Anual e salientou o novo 
formato da página eletrônica da Câmara que destaca 
a participação popular. O Presidente, Deputado André 
de Paula, também manifestou os seus agradecimentos, 
formulou votos de felicidades e suspendeu a reunião, 
às dezesseis horas e cinqüenta e cinco minutos, para 
a finalização desta Ata. Reabertos os trabalhos, às de-
zesseis horas e cinqüenta e seis minutos, a Deputada 
Laura Carneiro pediu a dispensa da leitura da Ata. Em 
votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. ENCER-
RAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente, 
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Deputado André de Paula, encerrou a presente reunião 
às dezesseis horas e cinqüenta e seis minutos. E , para 
constar, eu, Gardene Maria Ferreira de Aguiar, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado André de Paula, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados. 

Ata da 26ª Reunião, realizada em 15 de de-
zembro de 2004.

Às quatorze horas e cinqüenta e seis minutos do dia 
quinze de dezembro de dois mil e quatro, reuniu-se ordi-
nariamente a Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, no Plenário 6, Anexo II da Câma-
ra dos Deputados, sob a presidência do Deputado Raul 
Jungmann (Presidente da Subcomissão Permanente para 
Tratar da Proteção a Testemunhas, Vítimas de Crimes e 
suas Famílias). A lista de presença registrou o compare-
cimento dos Deputados Wanderval Santos – Presiden-
te; Coronel Alves e Moroni Torgan – Vice-Presidentes; 
Alberto Fraga, Babá, Josias Quintal e Raul Jungmann 
– titulares; Juíza Denise Frossard, Perpétua Almeida e 
Zulaiê Cobra – suplentes. Também registrou presença o 
Deputado Orlando Fantazzini, como não-membro. Dei-
xaram de registrar presença os Deputados Cabo Júlio, 
Carlos Sampaio, Gilberto Nascimento, João Campos, 
Laura Carneiro, Luciana Genro, Nelson Pellegrino, Paulo 
Pimenta, Pompeo de Mattos, Reginaldo Lopes, Ronaldo 
Vasconcellos e Vander Loubet. ABERTURA: O Deputado 
Raul Jungmann declarou abertos os trabalhos e escla-
receu aos presentes, pedindo a compreensão de todos, 
que, sendo o último dia de trabalho na Casa, e conside-
rando as matérias polêmicas constantes da Ordem do 
Dia do Plenário, a maioria dos parlamentares não podia 
estar presente, mas ainda assim seriam levadas ao co-
nhecimento destes as contribuições trazidas pelos con-
vidados. ORDEM DO DIA: Audiência pública para tratar 
do Provita (Programa Federal de Assistência a Vítimas e 
a Testemunhas Ameaçadas); das denúncias publicadas 
no Jornal “O Globo” em três de maio do corrente, relati-
vas a esse programa; e para discutir o Projeto de Lei nº 
3.503/04 – do Senado Federal – que define os direitos 
das vítimas de ações criminosas e regulamenta o art. 
245 da Constituição Federal, para criar o Fundo Nacional 
de Assistência às Vítimas de Crimes Violentos (Funav). 
Dando-lhes as boas-vindas, o Presidente em exercício 
convidou a tomar assento à mesa os senhores Perly Ci-
priano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos 
Humanos; Nilda Maria Turra Ferreira, Coordenadora-Ge-
ral do Programa de Proteção a Testemunhas; Fernando 
Matos – Coordenador-Geral do Gabinete de Assessoria 
Jurídica às Organizações Populares – GAJOP; Euristéia 
Azevedo, Dirigente da Associação Mães do Rio; Iracilda 
Toledo, Dirigente da Associação dos Parentes das Vítimas 
de Vigário Geral; e Valéria Velasco, Dirigente do Comitê 

Nacional de Vítimas da Violência. Ato contínuo, concedeu 
a palavra, sucessivamente, aos três primeiros palestrantes 
para suas exposições. Encerradas as palestras destes, 
o Presidente concedeu a palavra ao Deputado Josias 
Quintal, que parabenizou os Deputados Raul Jungmann 
e Perpétua Almeida pela iniciativa, ressaltando a impor-
tância de se estabelecer um debate mais profundo sobre 
o tema. Parabenizou especialmente as representantes do 
Estado do Rio de Janeiro, pela perseverança e fibra na 
condução de sua luta. Também registrou a presença no 
recinto de grupo de oficiais cadetes da Polícia Militar do 
Estado do Rio. Em seguida, após as exposições das três 
últimas palestrantes, assumiu a Presidência a Deputada 
Perpétua Almeida, que concedeu a palavra aos demais 
convidados para suas considerações finais. O Deputado 
Orlando Fantazzini usou da palavra para saudar os con-
vidados, apresentando suas escusas por não ter podido 
estar presente desde o início. Enfatizou a necessidade 
de reunir as propostas existentes sobre proteção a tes-
temunha, bem como a experiência dos órgãos públicos 
e civis ligados ao tema para elaborar efetivamente uma 
política pública que atenda as necessidades das vítimas 
da violência, buscando também o envolvimento dos 
estados e municípios. A Deputada Perpétua Almeida 
agradeceu a presença dos convidados, ressaltando a 
importância e relevância do debate realizado, e enfati-
zando a necessidade de não só buscar a proteção às 
testemunhas, mas também lutar contra a impunidade. 
Na seqüência, submeteu à apreciação as Atas das vi-
gésima quinta e vigésima sexta reuniões, cuja leitura foi 
dispensada a pedido do Deputado Orlando Fantazzini. 
Em votação, as Atas foram aprovadas. Tendo em vista 
a realização da Ordem do Dia no Plenário, o PROJETO 
DE LEI 2.780/03 não foi deliberado. ENCERRAMENTO: 
Os trabalhos foram encerrados às dezessete horas e um 
minuto. E, para constar, eu, Kátia da Consolação dos 
Santos Viana, lavrei a presente Ata, que, já aprovada, 
será assinada pelo Presidente em exercício, Deputado 
Raul Jungmann , e publicada no Diário da Câmara dos 
Deputados. O inteiro teor foi gravado, podendo o arquivo 
de áudio ser transcrito mediante solicitação. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

52ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 20ª Reunião Ordinária realizada em 15 
de dezembro de 2004. 

Às quinze horas e vinte e sete minutos do dia 
quinze de dezembro de dois mil e quatro, reuniu-se a 
Comissão de Turismo e Desporto, no Plenário 5, Ane-
xo II da Câmara dos Deputados, com a presença dos 
Senhores Deputados José Militão – Presidente; Pastor 
Reinaldo, Colbert Martins e Hamilton Casara – Vice-
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Presidentes; Alex Canziani, Enio Tatico, Gilmar Macha-
do, João Mendes de Jesus, Josué Bengtson, Orlando 
Desconsi e Tatico – Titulares; Eduardo Sciarra, João 
Grandão, Luiz Bittencourt, Marcelo Teixeira, Mariânge-
la Duarte e Reinaldo Betão – Suplentes. Compareceu 
também o Deputado Ivan Ranzolin, como não-mem-
bro. Deixaram de comparecer os Deputados Alceste 
Almeida, Bismarck Maia, Deley, João Tota, Marcelo 
Guimarães Filho e Ricarte de Freitas. ABERTURA: Ha-
vendo número regimental, o senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos e colocou à apreciação a Ata da 
19ª reunião, realizada no dia primeiro de dezembro de 
dois mil e quatro. Em votação, a Ata foi aprovada por 
unanimidade. EXPEDIENTE: O Presidente informou 
que havia designado, como relator do Projeto de Lei 
nº 4.491/04, o Deputado Orlando Desconsi. Ordem do 
Dia: A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusi-
va pelas Comissões: 1 – PROJETO DE LEI Nº 350/03 
– do Senhor Bimarck Maia – que “acrescenta parágra-
fo único ao art. 14 da Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, que institui normas gerais sobre o despor-
to”. Relator: Deputado GILMAR MACHADO. Parecer: 
pela rejeição. O Presidente designou que procedesse 
à leitura do relatório o Deputado Colbert Martins. Não 
havendo quem o quisesse discutir, foi colocado em vo-
tação. O parecer foi APROVADO. 2 – PROJETO DE LEI 
Nº 3.348/04 – do Sr. Augusto Nardes – que “proíbe a 
celebração de contrato com outra entidade de prática 
desportiva que não aquela com a qual tiver celebrado 
seu primeiro contrato, antes dos vinte e cinco anos de 
idade”. Relator: Deputado GILMAR MACHADO. Parecer: 
pela rejeição. O Presidente designou que procedesse 
à leitura do voto do relator o Deputado Reinaldo Betão. 
O Deputado Colbert Martins solicitou vista do projeto, 
que foi concedida pelo Presidente, por duas sessões. 
3 – PROJETO DE LEI Nº 3.589/04 – do Sr. Roberto 
Pessoa – que “acrescenta artigo à Lei nº 10.671, de 
15 de maio de 2.003, dispondo sobre a paralisação de 
competições para correção de erros de arbitragem”. 
Relator: Deputado DELEY. Parecer: pela rejeição. O 
presidente designou o Deputado João Grandão para 
a leitura do voto do relator. Não havendo quem o qui-
sesse discutir, foi colocado em votação. O parecer foi 
APROVADO. 4 – PROJETO DE LEI Nº 3.980/04 – dos 
Srs. Ivan Ranzolin e Zonta – que “institui o Programa 
Atleta Olímpico”. Relator: Deputado ORLANDO DES-
CONSI. Parecer: pela rejeição. O Presidente designou 
o Deputado Josué Bengtson para fazer a leitura do 
voto do relator. O Deputado Colbert Martins solicitou 
vistas do projeto, que foi concedida pelo Presidente, 
por duas sessões. 5 – PROJETO DE LEI Nº 4.203/04 
– do Sr. Ronaldo Vasconcellos – que “altera o artigo 
19 da Lei n° 10.671, de 15 de maio de 2003 – Estatuto 

do Torcedor”. Relator: Deputado MARCELO GUIMA-
RÃES FILHO. Parecer: pela aprovação. O Deputado 
Josué Bengtson solicitou vistas do projeto, que foi 
concedida pelo Presidente, por duas sessões. ATA: 
O Presidente suspendeu a reunião por dois minutos 
para a elaboração da Ata. O Deputado Josué Bengt-
son solicitou a aprovação imediata da Ata, tendo em 
vista o registro em áudio de toda a reunião. Em vota-
ção, a Ata foi aprovada. ENCERRAMENTO: Ao fazer 
uso da palavra, os Deputados Mariângela Duarte, 
Orlando Desconsi, Josué Bengtson e Colbert Martins 
agradeceram à presidência e aos pares da Comis-
são pelo ano de trabalho e pelo comprometimento do 
presidente com as causas do turismo e do desporto. 
O Presidente também agradeceu aos Deputados, fez 
um balanço positivo do desenvolvimento turístico no 
país em dois mil e quatro e registrou o agradecimento 
do Ministro do Turismo, o Senhor Walfrido dos Mares 
Guia, à Câmara dos Deputados pelas diversas emen-
das ao Orçamento que destinaram milhões reais ao 
turismo brasileiro para o ano de dois mil e cinco. Nada 
mais havendo a tratar, às quinze horas e cinqüenta e 
dois minutos, o Presidente encerrou os trabalhos. E, 
para constar, eu Maria de Fátima Vieira Ornelas, Se-
cretária substituta, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado José Militão, e publicada no Diário da Câ-
mara dos Deputados. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 52ª LEGISLATURA

Ata da 23ª Reunião (Audiência Pública), rea-
lizada em 15 de dezembro de 2004

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia 
quinze de dezembro de dois mil e quatro, reuniu-se a 
Comissão de Viação e Transportes, no plenário 11 do 
anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência 
do Deputado Wellington Roberto – Presidente. Cam-
pareceram os Deputados Giacobo, Pedro Chaves e 
Neuton Lima – Vices-Presidentes, Affonso Camargo, 
Beto Albuquerque, Carlos Santana, Chico da Princesa, 
Devanir Ribeiro, Domiciano Cabral, Francisco Appio, 
Hélio Esteves, Humberto Michiles, Lael Varella, Leôni-
das Cristino, Marcelo Castro, Marcelo Teixeira, Mário 
Negromonte, Philemon Rodrigues, Romeu Queiroz e 
Telma de Souza – titulares, e Carlos Dunga, Iris Simões, 
Leodegar Tiscoski, Marcello Siqueira, Osvaldo Reis e 
Pedro Fernandes – suplentes. Compareceram também 
os Deputados Durval Orlato, Luiz Couto e Reginaldo 
Lopes. O Deputado José Chaves apresentou justificativa 
de falta a esta reunião. O SR. PRESIDENTE declarou 
aberta a reunião, convocada em virtude de requerimen-
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to aprovado pela Comissão: discussão a respeito da 
cobrança de tarifas portuárias abaixo do valor estabe-
lecido no mercado, referente à exportação de minério 
de ferro pela Companhia Siderúrgica Nacional, com 
base em informações fornecidas pelo Sindicato dos 
Portuários do Rio Janeiro. Após cumprimentar todos 
os presentes, convidou para tomar assento à mesa o 
Sr. Carlos Alberto Wanderley Nóbrega – Diretor-Geral 
da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – AN-
TAQ. Em seguida, O SR. PRESIDENTE concedeu a 
palavra ao expositor. Concluída a explanação, fizeram 
uso da palavra os Deputados Chico da Princesa, Carlos 
Santana, Domiciano Cabral, Hélio Esteves, Mário Ne-
gromonte, Pedro Chaves e Philemon Rodrigues. Nada 
mais havendo a tratar, O SR. PRESIDENTE, às doze 
horas e trinta e cinco minutos, declarou encerrada a 
reunião e, para constar, eu, , Ruy Omar Prudêncio da 
Silva, Secretário, lavrei a presente Ata, que depois de 
lida e aprovada será assinada pelO SR. PRESIDEN-
TE e encaminhada à publicação no Diário da Câmara 
dos Deputados.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

2ª SESSÃO LEGISLATIVA – 52ª LEGISLATURA

Ata da 24ª Reunião (Ordinária), realizada em 
15 de dezembro de 2004

Às doze horas e trinta e seis minutos do dia 
quinze de dezembro de dois mil e quatro, reuniu-se 
a Comissão de Viação e Transportes, no plenário 11 
do anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presi-
dência do Deputado Wellington Roberto – Presidente. 
Compareceram os Deputados Giacobo, Pedro Chaves 
e Neuton Lima – Vice-Presidentes, Affonso Camargo, 
Beto Albuquerque, Carlos Santana, Chico da Princesa, 
Devanir Ribeiro, Domiciano Cabral, Francisco Appio, 
Hélio Esteves, Humberto Michiles, Lael Varella, Leôni-
das Cristino, Marcelo Castro, Marcelo Teixeira, Mário 
Negromonte, Philemon Rodrigues, Romeu Queiroz e 
Telma de Souza – titulares, e Carlos Dunga, Iris Si-
mões, Leodegar Tiscoski, Marcello Siqueira, Osvaldo 
Reis e Pedro Fernandes – suplentes. O Deputado José 
Chaves apresentou justificativa de falta. O SR. PRE-
SIDENTE declarou abertos os trabalhos e deu início 
à apreciação das proposições constante da ordem do 
dia. ORDEM DO DIA: 1) – PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 1.426/04 – da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC Nº 230/04) 
– que “aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aére-
os entre a República Federativa do Brasil e a Repúbli-
ca Federativa Portuguesa, celebrado em Lisboa, em 
11 de novembro de 2002”. Relator: Deputado Romeu 
Queiroz. Parecer: favorável (lido pelo Deputado Phile-

mon Rodrigues). Em votação, foi aprovado unanime-
mente o parecer do relator. 2) – PROJETO DE LEI Nº 
4.100/04 – do Sr. Edson Duarte – que “altera a Lei nº 
6.453, de 17 de outubro de 1977, que trata de ativida-
des nucleares”. Relator: Deputado Mário Negromonte. 
Parecer: contrário. Em votação, foi aprovado unanime-
mente o parecer do relator. 3) – PROJETO DE LEI Nº 
3.009-A/97 – do Senado Federal (PLS nº 59/96) – que 
“estabelece a obrigatoriedade da inclusão de eclusas 
e de equipamentos e procedimentos de proteção à 
fauna aquática dos cursos d’água, quando da cons-
trução de barragens”. Relatora: Deputada Telma de 
Souza. Parecer: favorável, com substitutivo. Retirado 
de pauta. 4) – PROJETO DE LEI Nº 2.969/04 – do Sr. 
Serafim Venzon – que “acrescenta dispositivo ao art. 
29 do Código de Trânsito Brasileiro, para garantir livre 
estacionamento e parada aos veículos empregados 
em serviço de vigilância privado”. Relator: Deputado 
Mário Negromonte. Parecer: contrário. Em votação, 
foi aprovado unanimemente o parecer do relator. 5) 
– PROJETO DE LEI Nº 3.121/04 – do Sr. José Santana 
de Vasconcellos – que “dispõe sobre a responsabilida-
de civil do prestador de serviço de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros, em caso de acidente, e dá 
outras providências”. Relator: Deputado Humberto 
Michiles. Parecer: favorável, com emendas. Retirado 
de pauta. 6) – PROJETO DE LEI Nº 3.478/04 – do 
Sr. Domiciano Cabral – que “acrescenta dispositivo 
ao Código de Trânsito Brasileiro, fixando requisitos 
para os veículos motorizados de duas rodas empre-
gados no serviço de entrega de documentos e pe-
quenas mercadorias”. Relator: Deputado Chico da 
Princesa. Parecer: favorável. Discutiram a matéria os 
Deputados Francisco Appio e Domiciano Cabral. Em 
votação, foi aprovado unanimemente o parecer do 
relator. Encerrada a apreciação das matérias cons-
tantes da pauta, O SR. PRESIDENTE submeteu a 
votos as atas das duas reuniões realizadas no dia, 
que foram aprovadas sem observações. Nada mais 
havendo a tratar, O SR. PRESIDENTE, às treze horas 
e nove minutos encerrou a reunião e, para constar, 
eu, Ruy Omar Prudêncio da Silva, secretário, lavrei 
a presente Ata, que será assinada pelO SR. PRE-
SIDENTE e encaminhada à publicação no Diário da 
Câmara dos Deputados.

DESIGNAÇÕES

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

O Presidente em exercício, Deputado Sandro 
Mabel, fez a seguinte designação de relatoria nesta 
data:
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DESIGNAÇÃO

À Deputada Ann Pontes
PROJETO DE LEI Nº 3.941/00 – do Sr. Ricar-

do Fiuza – que “dá nova redação ao art. 64 da Lei nº 
9.784, de 29 de janeiro de 1999, que “regula o proces-
so administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal” e acrescenta o § 3º ao art. 34 do Decreto nº 
70.235, de 06 de março de 1972.”

PROJETO DE LEI Nº 1.074-A/03 – do Sr. Maurí-
cio Rabelo – que “obriga a contratação de seguro para 
os empregados das empresas de comunicação social 
em missão de risco.”

PROJETO DE LEI Nº 2.272/03 – do Poder Execu-
tivo – que “dispõe sobre a Mobilização Nacional e cria 
o Sistema Nacional de Mobilização – SINAMOB.”

Ao Deputado Ariosto Holanda
PROJETO DE LEI Nº 337/03 – do Sr. Paes Lan-

dim – que “altera a redação da Seção XII, artigos 317 
a 324, da Consolidação das Leis do Trabalho.” (Apen-
sado: PL 1835/2003)

PROJETO DE LEI Nº 2.675/03 – do Sr. Átila Lira 
– que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Universi-
dade Federal de Parnaíba Estado do Piauí e dá outra 
providências.”

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 118/03 
– do Sr. Eduardo Valverde – que “institui a Lei Ôrgânica 
da Autonomia Universitária e dá outras providências”

Ao Deputado Arnaldo Faria de Sá
PROJETO DE LEI Nº 5.710/01 – do Sr. Fernan-

do Ferro – que “acrescenta parágrafo ao art. 543, da 
Consolidação da Leis do Trabalho, a fim de dispor so-
bre a indenização em caso de rescisão do contrato 
de empregado eleito para cargo de dirigente sindical 
ou suplente.”

PROJETO DE LEI Nº 2.185/03 – do Sr. Almir 
Moura – que “altera dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, fixando critérios para a citação 
da parte reclamada no processo trabalhista.”

PROJETO DE LEI Nº 2.774/03 – do Senado Fe-
deral – que “revoga o inciso VII do art. 38 do Decreto-
Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, alterado pela 
Lei nº 9.314, de 14 de novembro de 1996.”

Ao Deputado Carlos Santana
PROJETO DE LEI Nº 324/99 – da Sra. Angela 

Guadagnin – que “altera dispositivo da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, para permitir a ausência 
ao serviço a cada seis meses, por motivo de doação 
de sangue, sem prejuízo salarial.” (Apensados: PL 
1705/1999, PL Nº 2641/2000, PL Nº 4105/2001, PL Nº 
756/2003, PL Nº 277/2003 e PL 2739/2003)

PROJETO DE LEI Nº 2.553/03 – do Sr. Rogério 
Silva – que “dispõe sobre a jornada dos profissionais 
que trabalham em terminais de vídeo.”

Ao Deputado Cláudio Magrão
PROJETO DE LEI Nº 2.693/03 – do Sr. Roberto 

Gouveia – que “regulamenta a negociação coletiva de 
trabalho no setor público.”

PROJETO DE LEI Nº 2.733/03 – do Sr. Luiz Car-
los Hauly – que “proíbe o recebimento de presente e 
brindes por integrantes da Administração Pública e dá 
outras providências.”

Ao Deputado Daniel Almeida
PROJETO DE LEI Nº 1.460-A/03 – do Sr. Edson 

Duarte – que “altera a Lei nº 10.473, de 27 de junho 
de 2002, que institui a Universidade do Vale do São 
Francisco, estabelecendo sua sede nas cidades de 
Petrolina, Pernambuco e Juazeiro, na Bahia.”

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 104/03 
– do Sr. Eduardo Barbosa – que “acrescenta dispo-
sitivos à Lei Complementar n.º 110, de 29 de junho 
de 2001, para isentar as entidades e organizações 
de assistência social que especifica do recolhimento 
das contribuições sociais destinadas ao custeio dos 
créditos dos complementos de atualização monetária 
do FGTS.”

PROJETO DE LEI Nº 2.581/03 – do Sr. Carlos Na-
der – que “estabelece a publicidade nas transferências 
de recursos da União e dá outras providências.”

À Deputada Dra. Clair
PROJETO DE LEI Nº 1.191/03 – do Sr. Carlos 

Nader – que “acrescenta inciso e parágrafo único à Lei 
n.º 8.036, de 11 de maio de 1999.”

PROJETO DE LEI Nº 2.598/03 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “dispõe sobre o atendimento ao cidadão 
no serviço público federal e dá outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 2.711/03 – do Sr. Vander 
Loubet – que “dispõe sobre o registro do certificado 
de conclusão de curso profissionalizante na Carteira 
de Trabalho e Previdência Social – CTPS.”

PROJETO DE LEI Nº 2.784/03 – do Sr. Antonio 
Carlos Mendes Thame – que “altera o art. 186 da Lei 
n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe so-
bre o regime jurídico dos servidores públicos da União, 
das autarquias e das fundações públicas federais, e o 
art. 151 da Lei n° 8.213, de 24 de junho de 1991, que 
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências.”

Ao Deputado Eduardo Seabra
PROJETO DE LEI Nº 985/95 – do Sr. Paulo Lima 

– que “estabelece o piso salarial profissional para pro-
fessores do ensino fundamental e médio do País, previs-
to no inciso V do artigo 206 da Constituição Federal.”

Ao Deputado Homero Barreto
PROJETO DE LEI Nº 1.836/03 – do Sr. Orlando 

Fantazzini – que “acrescenta ao art. 429 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decre-
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to-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, os parágrafos 2º 
ao 6º, fixando penalidade e dá outras providências.”

Ao Deputado Isaías Silvestre
PROJETO DE LEI Nº 777-A/99 – do Sr. Alberto 

Fraga – que “institui as normas gerais do regime privi-
denciário dos militares do Distrito Federal, dos Estados 
e Territórios e dá outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 5.593/01 – do Sr. Neiva 
Moreira – que “dispõe sobre a prestação de contas de 
recursos públicos a inscrição de inadimplentes, e dá 
outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 2.537/03 – do Sr. Durval 
Orlato – que “dispõe do sobre a criação do CNCP -
Cadastro Nacional de Compras Públicas e dá outras 
providências.”

PROJETO DE LEI Nº 2.634/03 – do Sr. Dr. Riba-
mar Alves – que “dispõe sobre a alienação de imóveis 
de propriedade da União, administrados pela Câmara 
dos Deputados.”

PROJETO DE LEI Nº 2.681/03 – do Poder Exe-
cutivo – que “transforma a Faculdade de Medicina do 
Triângulo Mineiro – FMTM em Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro – UFTM, e dá outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 2.819/03 – do Sr. Carlos 
Mota – que “autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri e dá outras providências”

PROJETO DE LEI Nº 2.893/04 – do Sr. Carlos 
Nader – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de ma-
nutenção de registros atualizados, na Internet, sobre 
o andamento das licitações na esfera federal .””

Ao Deputado Jovair Arantes
PROJETO DE LEI Nº 6.604-A/02 – do Senado 

Federal – que “acrescenta o art. 41-A à Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, para estabelecer que até 
que seja publicada a lei que institui diretrizes nacio-
nais para o saneamento básico, as concessões para 
exploração desse serviço serão feitas em caráter não-
oneroso e define outras condições mínimas.”

PROJETO DE LEI Nº 957/03 – da Comissão de 
Legislação Participativa – (SUG 46/2002) – que “dis-
põe sobre a especialização de odontólogos em Odon-
tologia do Trabalho.”

PROJETO DE LEI Nº 1.116/03 – do Sr. Carlos 
Nader – que “modifica a Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, para dispor sobre a estabilidade do 
empregado portador do vírus HIV e dá outras provi-
dências.” (Apensado: PL 2195/2003)

PROJETO DE LEI Nº 1.464/03 – do Sr. Pompeo 
de Mattos – que “veda a cobrança de taxas de consu-
mo de água em residências desocupadas.”

PROJETO DE LEI Nº 1.921/03 – do Sr. Wilson 
Santos – que “altera o § 1º do art. 843 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho para facultar a substituição 
do empregador na audiência de julgamento apenas 
por empregado.”

PROJETO DE LEI Nº 2.269/03 – do Sr. Rogério 
Silva – que “acrescenta § 3º ao art. 389 da Consolidação 
das Leis do Trabalho para prever o pagamento de inde-
nização por descumprimento de dispositivo legal.”

PROJETO DE LEI Nº 2.549/03 – TRIBUNAL SU-
PERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação 
de um cargo em comissão e de funções comissionadas 
no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Traba-
lho da 1ª Região.”

PROJETO DE LEI Nº 2.550/03 – TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a 
criação de cargos efetivos e em comissão e funções 
comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 1ª Região.”

PROJETO DE LEI Nº 2.562/03 – do Sr. Asdrubal 
Bentes – que “dispõe sobre o Programa de Moderni-
zação de Carga (Modercarga) para a compra de ca-
minhões a fim de renovar a frota do modal rodoviário 
no transporte de cargas.”

PROJETO DE LEI Nº 2.572/03 – do Sr. Jorge 
Pinheiro – que “dispõe sobre a gestão da Área de 
Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central, e da 
outras providências”

PROJETO DE LEI Nº 2.718/03 – do Sr. Virgílio 
Guimarães – que “acrescenta inciso VII ao artigo 3º da 
Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996.”

À Deputada Laura Carneiro
PROJETO DE LEI Nº 7.213/02 – do PODER 

EXECUTIVO – (MSC Nº 833/2002) – que “altera dis-
positivos da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
que dispõe sobre a contratação por tempo determinado 
para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição.” (Apensado: PL 1968/2003)

Ao Deputado Leonardo Picciani
PROJETO DE LEI Nº 1.712-A/99 – do Sr. Vivaldo 

Barbosa – que “dispõe sobre a utilização das faixas de 
terras agricultáveis que margeiam as rodovias federais 
para plantio de culturas de subsistência e de aprovei-
tamento agro-industrial.” (Apensados: 

PL 2104/1999 e PL 3083/2000)
PROJETO DE LEI Nº 2.577/03 – do Sr. Dr. Hélio 

– que “altera as Leis nºs 9.608, de 18 de fevereiro de 
1998, e 10.748, de 22 de outubro de 2003, para in-
centivar a inserção no mercado de trabalho formal de 
jovens recém- formados em cursos superiores.”
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PROJETO DE LEI Nº 2.782/03 – do Sr. Carlos 
Sampaio – que “cria o Prêmio Universitário de Políticas 
Públicas e dá outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 2.875/04 – do Sr. Paulo 
Pimenta – que “modifica a Lei nº 4.950-A, de 22 de 
abril de 1966, que “dispõe sobre a remuneração de 
profissionais diplomados em Engenharia, Química, 
Arquitetura, Agronomia e Veterinária”, para estendê-la 
aos Técnicos Agrícolas.”

À Deputada Lúcia Braga
PROJETO DE LEI Nº 2.540/03 – do Sr. Gilberto 

Nascimento – que “proíbe a cobrança por uso de ins-
talações sanitárias de uso público.”

PROJETO DE LEI Nº 2.724/03 – do Sr. Jeffer-
son Campos – que “dispõe sobre a veiculação de 
mensagens educativas nas faturas de cobrança e na 
correspondência de órgãos da Administração Pública 
Federal e de empresas concessionárias de serviços 
públicos.”

Ao Deputado Luciano Castro
PROJETO DE LEI Nº 5.457/01 – do Senado Fe-

deral – (PLS 47/2000) – que “altera a Lei nº 8666, de 
21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inci-
so XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 5.685/01 – do Sr. Valdemar 
Costa Neto – que “modifica artigos na Consolidação 
das Leis Trabalhistas, Decreto-Lei nº 5452, de 1º de 
maio de 1943, excluindo a possibilidade de Contrato 
Tácito de Trabalho.”

PROJETO DE LEI Nº 342/03 – do Sr. Paes Landim 
– que “altera a redação do Capítulo II do Título II, arts. 
57 a 73, da Consolidação das Leis do Trabalho.”

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – do Sr. Neuci-
mar Fraga – que “altera o inciso I do artigo 23 da Lei 
nº 8.429, de 02 de junho de 1992, que dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na Administração Pública Direta, 
Indireta ou Fundacional, e dá outras providências.”

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.026/03 – da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – (MSC Nº 1251/2001) – que “aprova 
o texto da Nova Lista de Compromissos Específicos do 
Brasil, resultante da II Rodada Negociadora de Compro-
missos Específicos em Matéria de Serviços, aprovada 
pela Decisão 56/001, do Conselho do Mercado Comum 
do Mercosul, em 14 de dezembro de 2000.”

PROJETO DE LEI Nº 2.633/03 – do Sr. Ivan Ran-
zolin – que “”altera dispositivos da Lei nº. 9.472, de 16 
de Julho de 1997, que dispõe sobre a organização 
dos serviços de telecomunicações, a criação e fun-

cionamento de um órgão regulador e outros aspectos 
institucionais, nos termos da Emenda Constitucional 
nº 08, de 1995.””

PROJETO DE LEI Nº 2.748/03 – do Sr. Salvador 
Zimbaldi – que “criação de Conselhos de Julgamento 
junto às Agências Reguladoras.”

PROJETO DE LEI Nº 2.760/03 – do Sr. Eduar-
do Valverde – que “estabelece normas gerais para as 
Agências Reguladoras de Serviços Públicos e dá ou-
tras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 2.822/03 – dO SR. SAN-
DRO MABEL – que “acrescenta parágrafo único ao art. 
1º da Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor 
sobre a boa-fé nas relações de trabalho.”

PROJETO DE LEI Nº 2.825/03 – dO SR. SANDRO 
MABEL – que “acrescenta os arts. 77-A e 86-A à Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que “Institui a Lei de 
Execução Penal”, e dá outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 2.913/04 – do Sr. Neuci-
mar Fraga – que “dispõe sobre a criação de Universi-
dade Federal na Região Norte do Estado do Espírito 
Santo, no Município de São Mateus e dá outras pro-
vidências.”

Ao Deputado Luiz Antonio Fleury
PROJETO DE LEI Nº 1.571/03 – do Sr. Carlos 

Nader – que “acrescenta dispositivo ao artigo 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto – Lei n.º 5.452 de 1º de maio de 1943, e dá 
outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 2.369/03 – do Sr. Mauro 
Passos – que “dispõe sobre o assédio moral nas rela-
ções de trabalho.” (Apensado: PL 2593/2003)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 109/03 
– do Sr. Carlos Alberto Rosado – que “altera a Lei n° 
4.320/64, para proibir o contingenciamento de dotações 
orçamentárias nas condições que especifica.”

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.062/03 – da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – (MSC Nº 454/2003) – que “apro-
va o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do Estado de Israel 
sobre o Exercício de Atividade Remunerada por parte 
de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, 
Administrativo e Técnico, celebrado em Brasília, em 
12 de dezembro de 2002.”

PROJETO DE LEI Nº 2.820/03 – do Sr. Antonio 
Carlos Mendes Thame – que “institui a “Lei da Transpa-
rência Tributária”, dispondo sobre fornecimento de in-
formações relativas à arrecadação tributária federal.”

À Deputada Maria Helena
PROJETO DE LEI Nº 1.552/03 – do Sr. Lobbe 

Neto – que “altera a Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 
1990, que “ dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo 
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de Serviço e dá outras providências”, para permitir a 
movimentação do saldo da conta vinculada para aqui-
sição de imóvel rural.” (Apensado: PL 2779/2003)

PROJETO DE LEI Nº 2.017-B/03 – do Sr. Alber-
to Fraga – que “altera a Lei nº 6.645 de 14 de maio 
de 1979.”

Ao Deputado Medeiros
PROJETO DE LEI Nº 2.737/03 – do Sr. Ivan Va-

lente e outros – que “autoriza o Poder Executivo a criar 
a Universidade Federal da Região do Grande ABC, no 
Estado de São Paulo, e dá outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 2.848/03 – da Comissão 
de Legislação Participativa – (SUG 17/2001) – que 
“regulamenta a atividade profissional de Líder Comu-
nitário.”

PROJETO DE LEI Nº 2.884/04 – do Sr. Eduardo 
Paes – que “acrescenta parágrafos ao art. 3º da Lei nº 
9.784, de 29 de janeiro de 1999.”

Ao Deputado Milton Cardias
PROJETO DE LEI Nº 40-A/03 – do Sr. Wasny de 

Roure – que “dispõe sobre presunção de verdade nas 
anotações da carteira de trabalho para efeitos dos di-
reitos previdenciários e das relações trabalhistas.”

PROJETO DE LEI Nº 1.707/03 – do Sr. Lincoln 
Portela – que “dispõe sobre a criação da “Carteira Es-
pecial Trabalho-Escola”.”

PROJETO DE LEI Nº 2.791/03 – do Sr. Robson 
Tuma – que “dispõe sobre a concessão do adicional de 
insalubridade para os trabalhadores ceramistas.”

Ao Deputado Moroni Torgan
PROJETO DE LEI Nº 2.160-A/03 – do Sr. Co-

ronel Alves – que “institui o Programa de Incentivo 
Profissional Superior para os servidores da área de 
segurança pública.”

Ao Deputado Osvaldo Biolchi
PROJETO DE LEI Nº 2.485/03 – do Sr. Átila Lira 

– que “dá nova redação ao art.12 do Decreto-Lei nº 
9.295, de 27 de maio de 1946, que “cria o Conselho 
Federal de Contabilidade, define as atribuições do 
Contador e do Técnico em Contabilidade, e dá outras 
providências.””

Ao Deputado Paulo Rocha
PROJETO DE LEI Nº 1.194/03 – do Sr. Bispo 

Wanderval – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, para permitir o depósito do saldo das contas 
vinculadas em fundos de pensão.”

PROJETO DE LEI Nº 2.764/03 – do Sr. Milton 
Monti – que “autoriza a movimentação do saldo das 
contas vinculadas ao FGTS para pagamento de pres-
tações habitacionais em atraso”

PROJETO DE LEI Nº 2.845/03 – dos Srs. Nelson 
Pellegrino e Orlando Fantazzini – que “estabelece nor-
mas para a organização e a manutenção de políticas 

públicas específicas de prevenção e enfrentamento ao 
tráfico de seres humanos, especialmente mulheres e 
crianças, institui o Sistema Nacional de Prevenção e 
Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos e dis-
põe sobre a regulamentação de seus aspectos civis 
e penais.”

Ao Deputado Pedro Corrêa
PROJETO DE LEI Nº 2.708/03 – do Sr. José 

Chaves – que “dispõe sobre a criação de uma Funda-
ção Escola Técnica Federal na Região Agreste Me-
ridional do Estado de Pernambuco, no município de 
Garanhuns.”

Ao Deputado Ricardo Rique
PROJETO DE LEI Nº 3.918/00 – do Sr. Henrique 

Fontana – que “dispõe sobre a licença remunerada do 
empregado candidato a cargo eletivo.”

PROJETO DE LEI Nº 1.058/03 – da Comissão de 
Legislação Participativa – (SUG 23/2001) – que “altera 
a redação do § 1º do art. 651 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, fixando o foro para reclamação trabalhista 
quando for parte agente ou viajante comercial.”

PROJETO DE LEI Nº 2.483/03 – do Sr. Carlos 
Nader – que “acrescenta parágrafo ao art. 625-E da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.”

PROJETO DE LEI Nº 2.574/03 – do Sr. Pastor 
Reinaldo – que “dispõe sobre a instalação de equipa-
mento eliminador de ar na tubulação do sistema de 
abastecimento de água e dá outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 2.597/03 – do Sr. César 
Bandeira – que “modifica a Consolidação das Leis do 
Trabalho. dispondo sobre a execução judicial de dívi-
das trabalhistas.”

PROJETO DE LEI Nº 2.877/04 – do Sr. Ronaldo 
Vasconcellos – que “acrescenta parágrafo único ao art. 
790-B da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
a fim de dispor sobre o pagamento de honorários pe-
riciais caso a parte sucumbente seja beneficiária de 
Justiça Gratuita.”

Ao Deputado Rodrigo Maia
PROJETO DE LEI Nº 2.740/03 – do Sr. Joaquim 

Francisco – que “dispõe sobre a responsabilidade téc-
nica pelas pesquisas estatísticas, mercadológicas, de 
opinião pública e assemelhadas.”

Ao Deputado Sandes Júnior
PROJETO DE LEI Nº 2.490/03 – do Sr. Carlos 

Alberto Rosado – que “dispõe sobre a transformação 
da Escola Superior de Agricultura de Mossoró em 
Universidade Federal do Vale do Apodi e dá outras 
providências.”

PROJETO DE LEI Nº 2.611/03 – do Sr. Leandro 
Vilela – que “autoriza o o Poder Executivo a criar a 
Universidade Federal do Sudoeste Goiano (UFSOG), 
por desmembramento do campus avançado da Univer-
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sidade Federal de Goiás (UFG), em Jataí, e dá outras 
providências.” (Apensado: PL 2612/2003)

Ao Deputado Sandro Mabel
PROJETO DE LEI Nº 2.181/03 – do Sr. Paulo 

Bernardo – que “dispõe sobre o investimento em ações 
com recursos depositados em contas vinculadas do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).”

Ao Deputado Tarcisio Zimmermann
PROJETO DE LEI Nº 2.548/03 – TRIBUNAL SUPE-

RIOR DO TRABALHO – que “cria e transforma no Quadro 
de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
os cargos que menciona e dá outras providências.”

PROJETO DE LEI Nº 2.615/03 – do Sr. Bispo 
Rodrigues – que “isenta do pagamento da taxa de 
inscrição a todos os candidatos a concursos públicos, 
na esfera federal, na Administração Direta e Indireta, 
Empresas Públicas, Fundações, Autarquias e Univer-
sidades ou Centro de Ensino Federais.”

PROJETO DE LEI Nº 2.619/03 – da Sra. Alme-
rinda de Carvalho – que “ altera a Lei nº 5.859, de 11 
de dezembro de 1972, para assegurar a todos os tra-
balhadores domésticos o direito ao benefício do se-
guro-desemprego.”

PROJETO DE LEI Nº 2.836/03 – do Sr. Eduardo 
Paes – que “dispõe sobre a profissão de Instrutor de 
Formação de Condutores de Veículos Automotores.”

À Deputada Vanessa Grazziotin
PROJETO DE LEI Nº 1.176/03 – do Sr. Alberto Fra-

ga – que “dá nova redação à Lei nº 7.289, de 1984.”
PROJETO DE LEI Nº 1.456/03 – do Sr. Carlos 

Abicalil – que “dispõe sobre a criação da Fundação Uni-
versidade Federal Autônoma dos Povos Indígenas.”

PROJETO DE LEI Nº 2.789/03 – do Sr. Elimar 
Máximo Damasceno – que “dispõe sobre a vedação 
da concessão de patrocínio a eventos que impliquem 
em atos de abuso, maus-tratos, ferimento, mutilação 
ou sacrifício, bem como qualquer outro tipo de sofri-
mento a animais.”

Ao Deputado Vicentinho
PROJETO DE LEI Nº 4.896/01 – do Sr. Neuton 

Lima – que “altera a redação do § 6º do Art. 580 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, isentan-
do as entidades sem fins lucrativos do pagamento da 
contribuição sindical.”

PROJETO DE LEI Nº 42-A/03 – do Sr. Wasny de 
Roure – que “dispõe sobre a gratuidade de transporte 
coletivo urbano pelo trabalhador desempregado.”

PROJETO DE LEI Nº 2.674/03 – do Sr. Átila Lira 
– que “altera o art. 1º do Decreto-Lei n.º 1.040, de 21 
de outubro de 1969, que “dispõe sobre os Conselhos 
Federal e Regionais de Contabilidade, regula a eleição 
de seus membros, e dá outras providências.””

Ao Deputado Washington Luiz
PROJETO DE LEI Nº 298/03 – do Sr. Affonso Ca-

margo – que “dispõe sobre a concessão do Vale Trans-
porte Desemprego ao trabalhador desempregado, e dá 
outras providências.” (Apensado: PL 2651/2003)

PROJETO DE LEI Nº 2.312/03 – da Comissão 
de Legislação Participativa – (SUG 33/2003) – que 
“dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional das 
Organizações Não – Governamentais.”

PROJETO DE LEI Nº 2.470/03 – dO SR. ALE-
XANDRE CARDOSO – que “proíbe a utilização de 
sistema de automação que afete de forma significativa 
a arrecadação da seguridade social.”

PROJETO DE LEI Nº 2.882/04 – da Sra. Iriny Lo-
pes – que “altera a Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 
1993, para incluir a categoria de amarradores e atraca-
dores de navios entre os trabalhadores portuários.”

Ao Deputado Welinton Fagundes
PROJETO DE LEI Nº 2.334/03 – TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a 
criação de cargos de provimento efetivo e funções 
comissionadas no Quadro Permanente de Pessoal 
do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e dá 
outras providências.”

Sala da Comissão, 12 de fevereiro de 2004. 
– Sandro Mabel, Presidente em exercício.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Érico Ribeiro
PROJETO DE LEI Nº 5.456/01 – do Senado 

Federal – JOEL HOLLANDA – (PLS 146/1996) – que 
“dispõe sobre o regime tributário, cambial e adminis-
trativo das Zonas de Processamento de Exportação, 
e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 10 de novembro de 2004. 
– Tarcisio Zimmermann, Presidente.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Alceu Collares
PROJETO DE LEI Nº 1.110/03 – do Senado Fe-

deral – Luiz Otavio – que “acrescenta parágrafo ao art. 
9º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que 
dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
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Constituição Federal, e dá outras providências, para 
vedar a cobrança, por concessionário ou permissionário 
de serviços públicos, de tarifa relativa a serviço não-
prestado efetivamente”. (Apensados: PL 2515/2003, 
PL Nº 3807/2004 e PL 4269/2004)

À Deputada Ann Pontes
PROJETO DE LEI Nº 2.892/04 – do Sr. Eduardo 

Valverde – que “altera o artigo 1º da lei nº 5.859, de 11 
de dezembro de 1972, que trata da profissão de em-
prego doméstico e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 147/04 
– do Sr. Simão Sessim – que “altera a Lei Complemen-
tar nº 08, de 03 de dezembro de 1970, para tansferir a 
administração dos recursos do Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público – PASEP – para 
Caixa Econômica Federal”.

Ao Deputado Cláudio Magrão
PROJETO DE LEI Nº 4.286/04 – do Sr. Celso 

Russomanno – que “altera a Lei nº 7.369, de 20 de 
setembro de 1985, que “institui salário adicional para 
os empregados no setor de energia elétrica, em con-
dições de periculosidade”, para tornar obrigatório o 
seguro contra acidentes pessoais”.

Ao Deputado Daniel Almeida
PROJETO DE LEI Nº 598/03 – do Sr. Walter Fel-

dman – que “institui o Gatilho Desemprego”
À Deputada Dra. Clair
PROJETO DE LEI Nº 4.325/04 – da Sra. Iriny Lo-

pes – que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 03 de Outubro de 1941 – Código de Processo Pe-
nal, relativos à perícia ad hoc”.

Ao Deputado Isaías Silvestre
PROJETO DE LEI Nº 4.300/04 – do Poder Exe-

cutivo e outros – (AV. 1270/2004) – que “transforma 
as Faculdades Federais Integradas de Diamantina 
em Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri – UFVJM e dá outras providências”.

Ao Deputado Jovair Arantes
PROJETO DE LEI Nº 3.730/04 – do Sr. Lobbe 

Neto – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de distri-
buição gratuita de protetor solar, pelo Sistema Único 
de Saúde – SUS” (Apensado: PL 3818/2004)

PROJETO DE LEI Nº 4.331/04 – dO SR. SANDRO 
MABEL – que “acrescenta dispositivo à Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, a fim de coibir a troca de 
favores entre testemunhas que sejam parte em outro 
processo com causa de pedir e parte idênticas”.

Ao Deputado Jovino Cândido
PROJETO DE LEI Nº 6.063/02 – do Sr. Almeida 

de Jesus – que “dispõe sobre os direitos dos doadores 
de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para 
fins terapêuticos ou para transplantes”.

À Deputada Lúcia Braga

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.392/04 – da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – (MSC Nº 261/2004) – que “aprova o 
texto da Convenção nº 178, da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), sobre a Inspeção das Condições 
de Vida e de Trabalho de Trabalhadores Marítimos, bem 
como a Recomendação nº 185, da OIT, ambas assina-
das em Genebra, em 22 de outubro de 1996”.

Ao Deputado Luciano Castro
PROJETO DE LEI Nº 4.321/04 – da PROCU-

RADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – que “antecipa 
parcela constante do Anexo III-B, da Lei nº 10.476, 
de 27 de junho de 2002 (remuneração dos integran-
tes das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério 
Público da União)”.

Ao Deputado Pastor Francisco Olímpio
PROJETO DE LEI Nº 4.332/04 – do Sr. Adelor 

Vieira – que “institui o “Tíquete Saúde” em todo o Ter-
ritório Nacional”.

Ao Deputado Sandro Mabel
PROJETO DE LEI Nº 2.993/00 – do Sr. Jaime 

Martins – que “altera a Lei nº 8.706, de 14 setembro 
de 1993, com vistas a vincular os ferroviários e metro-
viários ao sistema SEST – Serviço Social de Transpor-
te e SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte”.

Ao Deputado Tarcisio Zimmermann
PROJETO DE LEI Nº 4.342/04 – do Sr. Alberto 

Fraga – que “altera a Lei nº 3.268, de 30 de setembro 
de 1957, para determinar o exame de habilitação para 
o exercício da Medicina”.

À Deputada Vanessa Grazziotin
PROJETO DE LEI Nº 4.335/04 – da Sra. Ann Pon-

tes – que “revoga o § 1º do art. 26 da Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, que exige nova concorrência 
para a subconcessão de serviços públicos”.

Sala da Comissão, 17 de novembro de 2004. 
– Tarcisio Zimmermann, Presidente.

OMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

Ao Deputado Vicentinho
PROJETO DE LEI Nº 5.712/01 – do Senado Fe-

deral – ARLINDO PORTO – (PLS 64/2001) – que “re-
gulamenta o exercício da profissão de decorador e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 6460/2002)

Sala da Comissão, 2 de dezembro de 2004. 
– Tarcisio Zimmermann, Presidente.
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR

Faço, nesta data, a(s) seguinte(s) designação(ões) 
de relatoria:

À Deputada Ann Pontes
PROJETO DE LEI Nº 5.451-A/01 – da Sra. Iara 

Bernardi – que “dispõe sobre a igualdade de acesso, 
tratamento e promoção no trabalho e aos postos de 
comando no serviço público”.

PROJETO DE LEI Nº 4.469/04 – do Sr. Paulo 
Gouvêa – que “acrescenta Capítulo III, à Lei nº 9.807, 
de 1999, que estabelece normas para a organização 
e manutenção de programas especiais de proteção a 
vítimas e testemunhas ameaçadas”.

Ao Deputado Carlos Alberto Leréia
PROJETO DE LEI Nº 4.404/04 – do Sr. Fernan-

do de Fabinho – que “autoriza o Poder Executivo a 
criar a Universidade Federal da Região de Feira de 
Santana”.

Ao Deputado Cláudio Magrão
PROJETO DE LEI Nº 3.299/04 – do Sr. Sergio 

Caiado – que “acrescenta parágrafo único ao art. 6º da 
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, permitindo 
ao produtor rural plantar sem assistência técnica de 
agrônomo, nas condições em que especifica”.

Ao Deputado Daniel Almeida
PROJETO DE LEI Nº 2.009/03 – dO SR. SANDRO 

MABEL – que “altera dispositivos da Lei nº 9.933, de 
20 de dezembro de 1999, que “dispõe sobre as com-
petências do CONMETRO e do INMETRO, institui taxa 
de serviços metrológicos e dá outras providências””.

PROJETO DE LEI Nº 4.370/04 – do Sr. Moreira 
Franco – que “fixa prazo para conclusão dos proces-
sos administrativos fiscais no âmbito do Ministério da 
Fazenda”.

PROJETO DE LEI Nº 4.519/04 – do Sr. Enio Bacci 
– que “define data de pagamento do abono negociado 
de 1/3 de férias e dá outras providências”.

PROJETO DE LEI Nº 4.601/04 – do Poder Exe-
cutivo – que “dispõe sobre a criação de cargos em 
comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Supe-
riores – DAS e Função Gratificada – FG, no âmbito do 
Poder Executivo Federal, a serem alocados na estru-
tura regimental do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento”.

À Deputada Dra. Clair
PROJETO DE LEI Nº 2.312/00 – do Sr. Ricardo 

Noronha – que “acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990, dispondo sobre a per-
missão de saque pelo trabalhador na conta do FGTS 
para pagamento de anuidade escolar”. (Apensados: 

PL 2388/2000, PL Nº 2490/2000, PL Nº 3165/2000, 
PL Nº 3437/2000, PL Nº 3570/2000, PL Nº 3671/2000, 
PL Nº 3760/2000, PL Nº 3761/2000, PL Nº 4044/2001, 
PL Nº 4225/2001, PL Nº 4630/2001, PL Nº 4657/2001, 
PL Nº 4727/2001, PL Nº 4948/2001, PL Nº 5652/2001, 
PL Nº 5992/2001, PL Nº 6215/2002, PL Nº 6611/2002, 
PL Nº 6889/2002, PL Nº 6902/2002, PL Nº 7114/2002, 
PL Nº 7373/2002, PL Nº 7465/2002, PL Nº 485/2003, 
PL Nº 697/2003, PL Nº 825/2003, PL Nº 1023/2003 e 
PL 1465/2003)

Ao Deputado Isaías Silvestre
PROJETO DE LEI Nº 4.512/04 – do Sr. Vicenti-

nho – que “institui Programa de Alimentação para os 
Trabalhadores Rurais”.

Ao Deputado Jovair Arantes
PROJETO DE LEI Nº 649/03 – do Sr. André Luiz 

– que “torna obrigatória, em todo o Território Nacional, 
a identificação de todos os trabalhadores que mantém 
contato direto e permanente com o público”. (Apensa-
do: PL 1581/2003)

PROJETO DE LEI Nº 1.929-A/03 – do Sr. Car-
los Nader – que “Estabelece normas para registro de 
diploma e inscrição nos Conselhos Profissionais dos 
graduados em Medicina, Enfermagem, Farmácia, Bio-
química, Odontologia e Fisioterapia”.

PROJETO DE LEI Nº 2.764/03 – do Sr. Milton 
Monti – que “autoriza a movimentação do saldo das 
contas vinculadas ao FGTS para pagamento de pres-
tações habitacionais em atraso”

Ao Deputado Luciano Castro
PROJETO DE LEI Nº 2.893/04 – do Sr. Carlos 

Nader – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de ma-
nutenção de registros atualizados, na Internet, sobre 
o andamento das licitações na esfera federal .” (Apen-
sados: PL 3429/2004 e PL 3975/2004)

PROJETO DE LEI Nº 4.523/04 – da Sra. Laura 
Carneiro – que “dispõe sobre a aplicação do disposto 
no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e dá 
outras providências”.

Ao Deputado Luiz Antonio Fleury
PROJETO DE LEI Nº 4.309/04 – do Poder Exe-

cutivo – (MSC Nº 716/2004) – que “autoriza o Poder 
Executivo a doar cinco aeronaves C-91A à Força Aé-
rea Equatoriana”.

PROJETO DE LEI Nº 4.376/04 – do Sr. Lincoln 
Portela – que “altera a Lei nº 10.028, de 19 de outubro 
de 2000, para dispor sobre as infrações contra as Leis 
de Finanças Públicas”.

PROJETO DE LEI Nº 4.521/04 – do Sr. Luiz 
Bittencourt – que “acresce inciso ao art. 31 da Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para incluir entre 
as incumbências das empresas concessionárias de 
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serviços públicos a obrigação de manter atualizado o 
cadastro dos usuários”.

Ao Deputado Pedro Corrêa
PROJETO DE LEI Nº 741/03 – do Sr. Zé Lima 

– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as unidades 
integradas ao Sistema Único de Saúde reservarem aos 
portadores de deficiência visual vagas para o trabalho 
em câmaras escuras do serviço de radiologia”.

Ao Deputado Tarcisio Zimmermann
PROJETO DE LEI Nº 1.528/89 – JONES SANTOS 

NEVES – que “dispõe sobre a organização sindical e 
dá outras providências” (Apensados: PL 646/1991, PL 
Nº 3408/1989, PL Nº 4911/1990, PL Nº 4967/1990, PL 
Nº 38/1991, PL Nº 60/1991, PL Nº 264/1991 (Apensa-
do: PL 830/1991), PL Nº 2585/1992, PL Nº 3267/1992, 
PL Nº 3107/2004 e PL 4554/2004)

PROJETO DE LEI Nº 3.705/00 – dO SR. GEDDEL 
VIEIRA LIMA – que “dispõe sobre o valor do salário 
mínimo a partir de 1º de janeiro de 2001”.

PROJETO DE LEI Nº 4.919/01 – do Sr. Paulo 
Paim – que “fixa o valor do salário mínimo, a partir de 
maio de 2002, e dá outras providências”. (Apensados: 
PL 4926/2001, PL Nº 5137/2001, PL Nº 5238/2001, PL 
Nº 5607/2001, PL Nº 5881/2001, PL Nº 7155/2002 e 
PL 7242/2002)

PROJETO DE LEI Nº 112/03 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “fixa o valor do Salário Mínimo, a partir de 
maio de 2003, e dá outras providências”. (Apensados: 
PL 118/2003, PL Nº 296/2003, PL Nº 554/2003, PL Nº 
563/2003, PL Nº 519/2003, PL Nº 628/2003 (Apensa-
do: PL 897/2003), PL Nº 790/2003, PL Nº 622/2003 e 
PL 624/2003)

PROJETO DE LEI Nº 1.194/03 – do Sr. Bispo 
Wanderval – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, para permitir o depósito do saldo das contas 
vinculadas em fundos de pensão”.

PROJETO DE LEI Nº 3.042/04 – da Sra. Luciana 
Genro – que “fixa o valor do salário mínimo a partir de 
maio de 2004 e dá outras providências”. (Apensados: 
PL 3073/2004, PL Nº 3234/2004, PL Nº 3184/2004, PL 
Nº 3291/2004, PL Nº 3302/2004, PL Nº 3382/2004, PL 
Nº 3275/2004, PL Nº 3415/2004 e PL 3420/2004)

PROJETO DE LEI Nº 3.440/04 – dO SR. SAN-
DRO MABEL – que “dispõe sobre a elevação do valor 
real do Salário Mínimo” (Apensados: PL 3668/2004 e 
PL 4506/2004)

PROJETO DE LEI Nº 3.871/04 – do Sr. Mário 
Assad Júnior – que “acrescenta art. 4º – A à Lei nº 
5.859, de 11 de dezembro de 1972, que “dispõe sobre 
a profissão de empregado doméstico e dá outras pro-
vidências”, a fim de conceder estabilidade provisória 
para a empregada gestante”.

PROJETO DE LEI Nº 4.325/04 – da Sra. Iriny Lo-
pes – que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, 
de 03 de Outubro de 1941 – Código de Processo Pe-
nal, relativos à perícia ad hoc”.

PROJETO DE LEI Nº 4.387/04 – da Sra. Laura 
Carneiro – que “acrescenta o § 5º ao Art. 616, da Con-
solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de negociação coletiva”.

PROJETO DE LEI Nº 4.502/04 – da Sra. Perpé-
tua Almeida – 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”.

PROJETO DE LEI Nº 4.516/04 – do Sr. Bernardo 
Ariston – que “dispõe sobre a duração da jornada de 
trabalho dos Operadores de Telemarketing”.

PROJETO DE LEI Nº 4.553/04 – do Sr. Lobbe 
Neto – que “regulamenta o inciso XVI do art. 22 da 
Constituição Federal que trata da organização do Siste-
ma Nacional de Emprego e dá outras providências”.

À Deputada Vanessa Grazziotin
PROJETO DE LEI Nº 1.833-A/99 – do Sr. Dr. 

Hélio – que “dispõe sobre o incentivo ao contrato de 
trabalho para o adolescente abandonado e infrator”. 
(Apensado: PL 4125/2001)

PROJETO DE LEI Nº 3.417/04 – do Sr. Gerson 
Gabrielli – que “dispõe sobre normas para a transferên-
cia de bens e direitos no âmbito do Programa de Recu-
peração Fiscal – REFIS e dá outras providências”.

Ao Deputado Vicentinho
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 57/03 

– da Sra. Neyde Aparecida – que “altera a Lei Comple-
mentar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998, prevendo a 
formalização de consórcios públicos para a gestão asso-
ciada dos serviços públicos comuns ao Distrito Federal 
e aos Municípios que integram a Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno”.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2004. 
– Tarcisio Zimmermann, Presidente.

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Gilmar Machado
PROJETO DE LEI Nº 273/03 – do Senhor Tadeu 

Filipelli – que “altera a lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998”.

Ao Deputado Ronaldo Vasconcellos
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PROJETO DE LEI Nº 1426/03 – do Senhor Ro-
gério Silva – que “institui o ano de 2005 como “ano 
do turismo”.

Ao Deputado Alceste Almeida
PROJETO DE LEI Nº 1593/03 – do Senhor Ro-

gério Silva – que “altera a constituição do Fundo Geral 
de Turismo – FUNGETUR, criado pelo Decreto-Lei nº 
1.191, de 27 de outubro de 1971”. 

Ao Deputado Carlos Melles
PROJETO DE LEI Nº 1.633/03 – do Senhor Jo-

aquim Francisco – que “modifica o prazo de finan-
ciamento pelo fundo geral de turismo – fungetur 
para a construção de hotéis de turismo”

Ao Deputado Paulo Kobayashi
PROJETO DE LEI Nº 1.634/03 – do Senhor Jo-

aquim Francisco que “dispõe sobre a concessão para 
a abertura de agências de viagens.”

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2003 – Jo-
sué Bengtson, Presidente

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
DESIGNAÇÃO DE RELATOR 
Faço, nesta data, a seguinte designação de re-

latoria:
Ao Deputado Dr. Benedito Dias
PROJETO DE LEI Nº 1.367/03 – do Senhor 

Bismarck Maia – que “dispõe sobre incentivos e 
benefícios para fomentar as atividades de caráter 
desportivo e dá outras providências”.

Sala da Comissão, 17 de setembro de 2003 – Jo-
sué Bengtson, Presidente

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado César Medeiros
PROJETO DE LEI Nº 3.477/00 – do Senhor Ro-

naldo Vasconcellos – “especifica que os programas 
de incentivo ao turismo financiados, no todo ou 
em parte, por instituições financeiras oficiais de-
verão considerar normas e padrões de qualidade 
e de responsabilidade ambiental comprovados e 
reconhecidos.”

Ao Deputado João Mendes de Jesus
PROJETO DE LEI Nº 6.090/02 – do Senhor Or-

lando Fantazzini – que “veda a exposição de mulheres 
nuas ou em trajes sumários em material de divulga-
ção turística.”

Ao Deputado Geraldo Thadeu
PROJETO DE LEI Nº 322/03 – do Senhor Feu 

Rosa – que “dispõe sobre autorização a conces-
são de recursos provenientes da arrecadação do 

imposto de circulação de mercadorias e serviços 
(ICMS) da União, para o desenvolvimento do turis-
mo no Brasil.”

Ao Deputado Reinaldo Betão
PROJETO DE LEI Nº 1.043/03 – do Senhor Ber-

nardo Ariston – que “dispõe sobre os fundamentos e 
a política do agroturismo ou turismo rural e dá outras 
providências.”

À Deputada Laura Carneiro 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 298/03 

– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional – que “aprova o texto do acordo de cooperação 
na área de turismo, celebrado entre os governos da re-
pública federativa do brasil e da federação da Rússia, 
em Brasília, em 12 de dezembro de 2001.“

Ao Deputado Daniel Almeida
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

302/03 – da Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional – que “aprova o texto do acordo de 
cooperação na área de turismo entre o governo da 
República Federativa do Brasil e o governo da Repú-
blica da Estônia, celebrado em Brasília, em 9 de no-
vembro de 2000. “

Ao Deputado Carlos Eduardo Cadoca
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 494/03 

– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional – que “aprova o texto do acordo entre o governo 
da República Federativa do Brasil e o governo do Peru 
sobre cooperação técnica na área de turismo, celebrado 
em Brasília, em 6 de dezembro de 2002. “

À Deputada Marinha Raupp
PROJETO DE LEI Nº 1.940/03 – do Senhor Júlio 

Redecker – que “dispõe sobre a prestação de serviço 
rodoviário interestadual de transporte coletivo de pas-
sageiros sob regime de fretamento turístico.”

Ao Deputado Alex Canziani
PROJETO DE LEI Nº 1.990/03 – do Senhor Ro-

naldo Vasconcellos – que “modifica a Lei nº 10.671, de 
15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de 
Defesa do Torcedor e dá outras providências .”

Ao Deputado Deley
PROJETO DE LEI Nº 2.005/03 – do Senhor Ro-

naldo Vasconcellos – que “modifica a Lei nº 10.671, de 
15 de maio de 2003, que dispõe sobre o Estatuto de 
Defesa do Torcedor e dá outras providências.”

Sala da Comissão, 9 de outubro de 2003 – Josué 
Bengtson, Presidente

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:
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À Deputada Mariângela Duarte
PROJETO DE LEI Nº 2.142/03 – do Senhor Co-

ronel Alves – que “dispõe sobre a criação do progra-
ma bolsa esporte olímpico do estado e dá outras pro-
vidências.” 

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2003 – Jo-
sué Bengtson, Presidente

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Carlos Alberto Leréia 
PROJETO DE LEI Nº 140/03 – do Senhor Bis-

marck Maia – que “altera os artigos 3º e 56 da lei nº 
9.615, de 24 de março de 1998, que “institui normas 
gerais sobre desporto e dá outras providências”. 

Ao Deputado Bismarck Maia
PROJETO DE LEI Nº 2.187/03 – do Senhor 

Ronaldo Vasconcellos – que “dispõe sobre o registro 
obrigatório das empresas organizadoras de eventos 
no órgão competente.”

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2003 – Jo-
sué Bengtson, Presidente

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, a seguinte designação de re-
latoria:

Ao Deputado Júlio Lopes
PROJETO DE LEI Nº 2.295/03 – do Senhor 

Maurício Rands – que “dispõe sobre o horário para 
realização de partidas de futebol profissional, oficiais 
e amistosas. “ 

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2003 
– Josué Bengtson, Presidente

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Fernando de Fabinho
PROJETO DE LEI Nº 2.264/99 – da Senhora 

Marinha Raupp – altera a Lei 9.615, de 24 de março 
de 1998, que ‘institui normas gerais sobre o desporto 
e dá outras providências”.

Ao Deputado Eduardo Paes
PROJETO DE LEI Nº 350/03 – do Senhor Bis-

marck Maia – “acrescenta parágrafo único ao art.14 
da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui 
normas gerais sobre o desporto”.

Ao Deputado Isaías Silvestre
PROJETO DE LEI Nº 1.616/03 – do Senhor Ro-

naldo Vasconcellos – dispõe sobre condições a serem 
observadas na implantação de infra-estrutura turística 
por micro e pequenas empresas financiadas por re-
cursos públicos federais”

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2003 
– Josué Bengtson, Presidente

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

DESIGNAÇÃO DE RELATOR 

Faço, nesta data, as seguintes designações de 
relatoria:

Ao Deputado Eduardo Sciarra
PROJETO DE LEI Nº 383/03 – do Senhor Maurí-

cio Rabelo – que “dispõe sobre o piso salarial de atleta 
de prática profissional da modalidade de futebol.”

Ao Deputado Mauro Passos
PROJETO DE LEI Nº 2.492/03 – do Senhor Be-

tinho Rosado – que “institui o título ‘capital brasileira 
da cultura’ e dá outras providências.”

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2003 
– Josué Bengtson, Presidente

SEÇÃO II
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PDT
Líder: DR. HÉLIO

Vice-Líderes:
Pompeo de Mattos (1º Vice), Álvaro Dias e Severiano Alves.

PCdoB
Líder: RENILDO CALHEIROS

Vice-Líderes:
Jamil Murad, Perpétua Almeida e Inácio Arruda.

PSC
Líder: PASTOR AMARILDO

Vice-Líderes:
Renato Cozzolino (1º Vice) e Zequinha Marinho.

PV
Líder: EDSON DUARTE

Vice-Líderes:
Deley e Sarney Filho.

Parágrafo 4º, Artigo 9º do RICD

PRONA
Repr.: ENÉAS

Liderança do Governo
Líder: PROFESSOR LUIZINHO

Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Sigmaringa Seixas, Vicente Cascione e
Renildo Calheiros.

Liderança da Minoria
Líder: JOSÉ THOMAZ NONÔ



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

Roraima
Alceste Almeida - PMDB
Almir Sá - PL
Dr. Rodolfo Pereira - PDT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PPS
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP

Amapá
Antonio Nogueira - PT
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - PDT
Dr. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Gervásio Oliveira - PDT
Hélio Esteves - PT
Janete Capiberibe - PSB

Pará
Anivaldo Vale - PSDB
Ann Pontes - PMDB
Asdrubal Bentes - PMDB
Babá - S.PART.
Jader Barbalho - PMDB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro - PSDB
Nilson Pinto - PSDB
Paulo Rocha - PT
Raimundo Santos - PL
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Amazonas
Átila Lins - PPS
Carlos Souza - PP
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PPS
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PPS
Anselmo - PT
Confúcio Moura - PMDB
Eduardo Valverde - PT
Hamilton Casara - PSB
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Nilton Capixaba - PTB

Acre
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PL
Júnior Betão - PPS
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Darci Coelho - PP
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB
Kátia Abreu - PFL

Maurício Rabelo - PL
Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSC
Ronaldo Dimas - PSDB

Maranhão
Antonio Joaquim - PP
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
Paulo Marinho - PL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Remi Trinta - PL
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PP

Ceará
Almeida de Jesus - PL
Aníbal Gomes - PMDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSDB
Arnon Bezerra - PTB
Bismarck Maia - PSDB
Gonzaga Mota - PSDB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PT
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Leônidas Cristino - PPS
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PMDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Roberto Pessoa - PL
Rommel Feijó - PTB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Átila Lira - PSDB
B. Sá - PPS
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 - PTB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PMDB

Paraíba
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Domiciano Cabral - PSDB



Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL
Lúcia Braga - PT
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PTB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
Joaquim Francisco - PTB
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PDT
Marcos de Jesus - PL
Maurício Rands - PT
Miguel Arraes - PSB
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - S.PART.
Severino Cavalcanti - PP

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Jurandir Boia - PSB
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Ivan Paixão - PPS
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - S.PART.
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL

João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PL
Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PFL
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 - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PL
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Anderson Adauto - PL
Aracely de Paula - PL
Athos Avelino - PPS
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PSC
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PL
Carlos Willian - PSC
César Medeiros - PT
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
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 - PL
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PPS
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 - PL
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair - PT
Odelmo Leão - PP
Osmânio Pereira - PTB
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL



Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PTB
Saraiva Felipe - PMDB
Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PSDB

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
José Carlos Elias - PTB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PP
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PL
André Luiz - PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PL
Carlos Rodrigues - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley - PV
Dr. Heleno - PP
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - S.PART.
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PTB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PMDB
Juíza Denise Frossard - PPS
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Lindberg Farias - PT
Luiz Sérgio - PT
Maria Lucia - PMDB
Miro Teixeira - PPS
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Renato Cozzolino - PSC
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Amauri Gasques - PL

Angela Guadagnin - PT
Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Evilásio - PSB
Dr. Hélio - PDT
Dr. Pinotti - PFL
Durval Orlato - PT
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Gilberto Kassab - PFL
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
Ildeu Araujo - PP
Ivan Valente - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PMDB
João Batista - PFL
João Herrmann Neto - PDT
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PFL
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Kobayashi - PSDB
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Luizinho - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Rubinelli - PT
Salvador Zimbaldi - PTB
Telma de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PL
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Feldman - PSDB
Wanderval Santos - PL
Zarattini - PT
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
Welinton Fagundes - PL

Distrito Federal
Alberto Fraga - PTB
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Sigmaringa Seixas - PT
Tadeu Filippelli - PMDB
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PP
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 - PTB
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 - PMDB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PP
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 - S.PART.
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMDB
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
Paulo Bernardo - PT

Ricardo Barros - PP
Selma Schons - PT
Takayama - PMDB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PFL
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Collares - PDT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMDB
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - S.PART.
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcisio Zimmermann - PT
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Leonardo Vilela (PP)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Adão Pretto Guilherme Menezes
Anselmo Odair
Assis Miguel do Couto Orlando Desconsi
João Grandão Paulo Pimenta
Josias Gomes Rubens Otoni
Zé Geraldo Vignatti

PMDB
Airton Roveda vaga do PTB Darcísio Perondi
Confúcio Moura José Ivo Sartori
Moacir Micheletto vaga do PSC Leandro Vilela
Odílio Balbinotti Osvaldo Reis
Silas Brasileiro Pedro Chaves
Waldemir Moka
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto Abelardo Lupion
Kátia Abreu João Carlos Bacelar vaga do PC do B

Ronaldo Caiado Lael Varella
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

1 vaga
PP

Augusto Nardes Benedito de Lira
Dilceu Sperafico vaga do PSDB Cleonâncio Fonseca
Francisco Turra Érico Ribeiro vaga do Bloco PFL, PRONA

Leonardo Vilela Roberto Balestra
Luis Carlos Heinze Romel Anizio
Nélio Dias vaga do PC do B

Zonta vaga do Bloco PFL, PRONA

PSDB
Anivaldo Vale Bosco Costa
Antonio Carlos Mendes
Thame

Julio Semeghini

Júlio Redecker 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PTB
Carlos Dunga Alberto Fraga
José Carlos Elias Joaquim Francisco
Rommel Feijó Josué Bengtson
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
Almir Sá Jorge Pinheiro
Anderson Adauto Mário Assad Júnior
Heleno Silva Welinton Fagundes

PPS
Cezar Silvestri Júnior Betão

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Pompeo de Mattos

PC do B

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Zequinha Marinho

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 216-6403/6404/6406
FAX: 216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Júnior Betão (PPS)
1º Vice-Presidente: Agnaldo Muniz (PPS)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Josias Gomes
Antonio Nogueira Paulo Rocha
Henrique Afonso Terezinha Fernandes
Nilson Mourão Zé Geraldo

PMDB
Ann Pontes Mauro Lopes

Asdrubal Bentes
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno
2 vagas Nice Lobão

Vic Pires Franco
PP

Carlos Souza vaga do Bloco PL, PSL Suely Campos
Francisco Garcia 1 vaga
Zé Lima

PSDB
Helenildo Ribeiro Anivaldo Vale vaga do PMDB

1 vaga João Castelo
Zenaldo Coutinho

PTB
João Lyra Ricarte de Freitas
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Miguel de Souza Luciano Castro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Raimundo Santos

PPS
Agnaldo Muniz vaga do PMDB Lupércio Ramos
Júnior Betão Maria Helena vaga do PTB

PSB
Janete Capiberibe Hamilton Casara

PDT
Davi Alcolumbre Dr. Rodolfo Pereira
Gervásio Oliveira vaga do PTB

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PSC
Zequinha Marinho vaga do PMDB

Secretário(a): Cristiano Ferri Soares de Faria
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 216-6432
FAX: 216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1º Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente: Júlio Cesar (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Bittar Angela Guadagnin
Mariângela Duarte Fernando Ferro
Nazareno Fonteles Mauro Passos
Professor Luizinho Paulo Delgado
Walter Pinheiro Zarattini
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira vaga do PTB Confúcio Moura vaga do PT



Aníbal Gomes vaga do PP Edson Ezequiel
Eduardo Cunha Luiz Bittencourt
Henrique Eduardo Alves Pastor Pedro Ribeiro
Jader Barbalho Vieira Reis
Wilson Santiago Zé Gerardo
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho José Carlos Araújo
Gilberto Kassab José Carlos Machado

João Batista vaga do PP (Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga)

José Mendonça Bezerra (Dep. do PDT ocupa a vaga)
José Rocha
Júlio Cesar vaga do PDT

PP
Lino Rossi Antonio Joaquim
Ricardo Barros Augusto Nardes
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Reginaldo Germano
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Sandes Júnior

PSDB
Ariosto Holanda Alberto Goldman
Julio Semeghini Carlos Alberto Leréia
Narcio Rodrigues Nilson Pinto

PTB
Iris Simões Antonio Cruz
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Romeu Queiroz
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Salvador Zimbaldi

Bloco PL, PSL
Mário Assad Júnior Almir Moura
Paulo Marinho Carlos Nader vaga do Bloco PFL, PRONA

Pedro Irujo vaga do PTB João Mendes de Jesus
Raimundo Santos Maurício Rabelo

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
Jurandir Boia vaga do PT Renato Casagrande
Luiza Erundina

PDT
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Dr. Hélio vaga do Bloco PFL, PRONA

1 vaga
PC do B

Jamil Murad Alice Portugal
PSC

Costa Ferreira Pastor Amarildo
S.PART.

Gustavo Fruet vaga do PMDB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 216-6452 A 6458
FAX: 216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Maurício Rands (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
José Eduardo Cardozo Fátima Bezerra
José Mentor Gilmar Machado
Luiz Eduardo Greenhalgh Iara Bernardi
Maurício Rands Ivan Valente
Odair João Alfredo
Rubens Otoni José Pimentel
Rubinelli Lindberg Farias
Sigmaringa Seixas Luiz Couto

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Nelson Pellegrino

PMDB
Eliseu Padilha Ann Pontes
Jefferson Campos Asdrubal Bentes
José Divino Cezar Schirmer
Mendes Ribeiro Filho João Matos
Michel Temer Mauro Benevides
Nelson Trad Sandra Rosado
Osmar Serraglio 2 vagas
Takayama

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães
Neto

André de Paula

José Roberto Arruda Coriolano Sales
Luiz Carlos Santos Enéas
Ney Lopes Laura Carneiro
Paulo Magalhães Marcos Abramo
Vic Pires Franco Moroni Torgan vaga do PP

Vilmar Rocha Onyx Lorenzoni
Robson Tuma vaga do PC do B

Ronaldo Caiado vaga do PSB

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PP

Darci Coelho Celso Russomanno
Ildeu Araujo Ivan Ranzolin
Odelmo Leão Sandes Júnior
Reginaldo Germano (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Ricardo Fiuza
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
Wagner Lago 1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa Átila Lira
João Almeida Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda vaga do PT João Campos vaga do PSC

Zenaldo Coutinho Léo Alcântara
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Antonio Cruz Jair Bolsonaro
Edna Macedo Jovair Arantes
Paes Landim Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione Neuton Lima
1 vaga Roberto Jefferson

Bloco PL, PSL
Carlos Mota Almeida de Jesus
Carlos Rodrigues Coronel Alves
Edmar Moreira Jaime Martins
Inaldo Leitão João Leão
João Paulo Gomes da Silva Neucimar Fraga

PPS
Dimas Ramalho Agnaldo Muniz
Juíza Denise Frossard vaga do

PSDB Colbert Martins

Roberto Freire Fernando Coruja vaga do PP

PSB
Alexandre Cardoso Isaías Silvestre

Gonzaga Patriota
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PDT

Alceu Collares Severiano Alves
PC do B

Sérgio Miranda
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PSC

Pastor Amarildo (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PV

Marcelo Ortiz Sarney Filho
S.PART.



Roberto Magalhães vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
2º Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3º Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Dr. Rosinha Antonio Nogueira
Maria do Carmo Lara Luiz Bassuma
Simplício Mário Rubinelli
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Walter Pinheiro

PMDB
Leandro Vilela vaga do PPS André Luiz
Luiz Bittencourt Max Rosenmann
Olavo Calheiros Silas Brasileiro
Pastor Pedro Ribeiro vaga do PV

Paulo Lima
Wladimir Costa vaga do PT

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Machado Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo Ney Lopes
Robério Nunes (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno Alexandre Santos
Julio Lopes Ricardo Fiuza

PSDB
Paulo Kobayashi Manoel Salviano
Sebastião Madeira Professora Raquel Teixeira

PTB
Jonival Lucas Junior Alex Canziani
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Ricardo Izar

Bloco PL, PSL
Maurício Rabelo Amauri Gasques
Medeiros Wellington Roberto

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dimas Ramalho

PSB
Jorge Gomes Givaldo Carimbão

PV
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Deley

PCdoB
Daniel Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA

PSC
Renato Cozzolino vaga do PTB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920 A 6922
FAX: 216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
2º Vice-Presidente: Almeida de Jesus (PL)
3º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato Luiz Eduardo Greenhalgh
Jorge Boeira Paulo Bernardo
Lindberg Farias Vicentinho
Reginaldo Lopes Zico Bronzeado

PMDB
Bernardo Ariston Luiz Bittencourt
Carlos Eduardo
Cadoca

Odílio Balbinotti

Edson Ezequiel Paulo Afonso
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho Carlos Melles
Gerson Gabrielli Jairo Carneiro
1 vaga (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PP
Dr. Benedito Dias Delfim Netto
1 vaga Nélio Dias

PSDB
Gonzaga Mota Bismarck Maia vaga do PV

Léo Alcântara vaga do PV Júlio Redecker
Ronaldo Dimas vaga do PTB Yeda Crusius
Vittorio Medioli

PTB
Nelson Marquezelli Armando Monteiro
(Dep. do PSDB ocupa
a vaga)

Dr. Francisco Gonçalves vaga do Bloco PFL, PRONA

Enio Tatico
Bloco PL, PSL

Almeida de Jesus Giacobo
Reinaldo Betão Ricardo Rique

PPS
Lupércio Ramos Nelson Proença

PSB
1 vaga 1 vaga

PV
(Dep. do PSDB ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 216-6601 A 6609
FAX: 216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Silas Câmara (PTB)
1º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2º Vice-Presidente: Walter Feldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Cezar Schirmer (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Ary Vanazzi Carlito Merss
Fátima Bezerra Devanir Ribeiro
Terezinha Fernandes Ivo José
Zezéu Ribeiro Maria do Carmo Lara

PMDB
Cezar Schirmer Jader Barbalho
Jorge Alberto Leonardo Picciani
Mauro Benevides Marinha Raupp
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Claudio Cajado Dr. Pinotti
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Francisco Rodrigues
(Dep. do PTB ocupa a vaga) José Roberto Arruda

PP
Romel Anizio Zé Lima

1 vaga
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
PSDB

Walter Feldman Paulo Kobayashi
1 vaga Sebastião Madeira

PTB
Jackson Barreto José Carlos Elias
Joaquim Francisco vaga do PDT Pastor Frankembergen
José Chaves vaga do PMDB Tatico vaga do PP

Pedro Fernandes vaga do Bloco PFL, PRONA

Ricardo Izar vaga do Bloco PL, PSL



Silas Câmara
Bloco PL, PSL

Paulo Gouvêa Anderson Adauto
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Chico da Princesa

PPS
Ivan Paixão vaga do Bloco PFL, PRONA B. Sá
Maria Helena

PSB
Dr. Evilásio Barbosa Neto

PDT
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga
Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/ 6554
FAX: 216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Iriny Lopes Adão Pretto
Luci Choinacki Carlos Abicalil
Luiz Couto Chico Alencar
Orlando Fantazzini Luiz Alberto

Maria do Rosário vaga do PMDB

PMDB
Fernando Diniz (Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Jairo Carneiro (Dep. do PDT ocupa a vaga)

Zelinda Novaes
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a

vaga)
PP

2 vagas José Linhares
Nilton Baiano

PSDB
Thelma de Oliveira João Almeida
(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB
2 vagas Marcus Vicente

Pastor Reinaldo
Bloco PL, PSL

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Lincoln Portela vaga do Bloco PFL, PRONA

Paulo Gouvêa
PPS

Geraldo Thadeu Cláudio Magrão
Miro Teixeira vaga do PMDB

PSB
Pastor Francisco Olímpio 1 vaga

PDT
Mário Heringer vaga do Bloco PL, PSL Enio Bacci vaga do Bloco PFL, PRONA

PV
Leonardo Mattos vaga do PSDB Edson Duarte vaga do PSDB

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1º Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
2º Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Antônio Carlos Biffi
Chico Alencar Colombo
Iara Bernardi Fátima Bezerra
Ivan Valente Henrique Afonso
Maria do Rosário vaga do PSB Paulo Rubem Santiago
Neyde Aparecida Selma Schons vaga do PMDB

PMDB
Gastão Vieira vaga do PTB Luiz Bittencourt
João Matos Osmar Serraglio
José Ivo Sartori Paulo Lima
Marinha Raupp (Dep. do PT ocupa a vaga)
Osvaldo Biolchi

Bloco PFL, PRONA

Celcita Pinheiro
Antonio Carlos Magalhães

Neto
César Bandeira Clóvis Fecury
Osvaldo Coelho Murilo Zauith

PP
Professor Irapuan Teixeira Márcio Reinaldo Moreira
Suely Campos Vanderlei Assis
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Wagner Lago

PSDB
Átila Lira Domiciano Cabral
Bonifácio de Andrada vaga do PP Eduardo Barbosa
Lobbe Neto Rafael Guerra
Nilson Pinto vaga do Bloco PL, PSL

Professora Raquel Teixeira
PTB

Eduardo Seabra Elaine Costa
Kelly Moraes Rommel Feijó
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Milton Monti Humberto Michiles
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Wanderval Santos

PPS
Rogério Teófilo Athos Avelino

PSB
(Dep. do PT ocupa a vaga) Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves 1 vaga

PC do B
Alice Portugal Sérgio Miranda

PSC
Costa Ferreira vaga do PTB

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 216-6622/6625/6627/6628
FAX: 216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
1º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PP)
2º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
3º Vice-Presidente: Carlos Willian (PSC)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Henrique Fontana
José Pimentel Jorge Bittar
Paulo Rubem Santiago Jorge Boeira
Vignatti José Mentor
Virgílio Guimarães Wasny de Roure

PMDB
Marcelino Fraga vaga do PTB André Luiz
Max Rosenmann Eduardo Cunha
Nelson Bornier João Magalhães
Paulo Afonso 1 vaga
Pedro Novais

Bloco PFL, PRONA
Coriolano Sales Gerson Gabrielli



Eliseu Resende João Batista
Félix Mendonça José Carlos Araújo
Luiz Carreira Júlio Cesar
Mussa Demes vaga do Bloco PL, PSL Paulo Bauer vaga do PSC

Onyx Lorenzoni vaga do PC do B

Pauderney Avelino vaga do PSB

Roberto Brant vaga do PTB

PP
Alexandre Santos vaga do PDT Feu Rosa
Benedito de Lira Francisco Turra
Delfim Netto Zonta
Francisco Dornelles

PSDB
Antonio Cambraia Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Ronaldo Dimas
Yeda Crusius Vittorio Medioli

PTB
Armando Monteiro Alex Canziani
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) José Militão
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Sandro Matos

Bloco PL, PSL
João Leão Almir Sá
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

José Santana de Vasconcellos

PPS
Fernando Coruja Miro Teixeira

PSB
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Beto Albuquerque

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

1 vaga

PSC

Carlos Willian
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: José Priante (PMDB)
1º Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
2º Vice-Presidente: João Magno (PT)
3º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Luiz Sérgio
João Magno Professor Luizinho
Wasny de Roure Roberto Gouveia
(Dep. do PP ocupa a vaga) Virgílio Guimarães

PMDB
André Luiz Aníbal Gomes
João Correia vaga do Bloco PL, PSL Nelson Bornier
João Magalhães Wladimir Costa
José Priante

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Araújo José Carlos Machado
Paulo Bauer José Roberto Arruda
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga)

(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
Leodegar Tiscoski vaga do PT Dr. Heleno
Márcio Reinaldo Moreira José Janene vaga do PV

Ronivon Santiago Odelmo Leão
Simão Sessim vaga do PV Pedro Corrêa vaga do PTB

PSDB

Alberto Goldman Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano Walter Feldman

PTB
Elaine Costa (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Sandro Matos (Dep. do PP ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Almir Moura Carlos Rodrigues
Carlos Nader vaga do Bloco PFL, PRONA João Caldas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Rogério Teófilo

PSB
Barbosa Neto (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PV
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

PDT
Enio Bacci vaga do PPS Pompeo de Mattos vaga do PSB

PSC
Cabo Júlio vaga do PTB

Renato Cozzolino vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 216-6671 A 6675
FAX: 216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: André de Paula (PFL)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Colombo (PT)
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares Suplentes

PT
Colombo Orlando Fantazzini
Lúcia Braga Tarcisio Zimmermann
Paulo Bernardo (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de
Carvalho

3 vagas

Moraes Souza
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Fernando de Fabinho
André de Paula Laura Carneiro vaga do PTB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PP

Nilton Baiano Enivaldo Ribeiro
1 vaga Ronivon Santiago

PSDB
2 vagas Eduardo Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

Eduardo Gomes
Vicente Arruda

PTB
Marcondes Gadelha João Lyra

Roberto Jefferson
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)
Bloco PL, PSL

Jaime Martins Inaldo Leitão
1 vaga Marcos de Jesus

S.PART.
João Fontes 2 vagas
1 vaga

PSB
Luiza Erundina vaga do PT

Secretário(a): Gardene Maria Ferreira de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 216-6692 / 6693
FAX: 216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL



Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
1º Vice-Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
2º Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
3º Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Anselmo
Ivo José vaga do PTB Assis Miguel do Couto
João Alfredo Iriny Lopes
Leonardo Monteiro Nazareno Fonteles
Luciano Zica
Luiz Alberto vaga do PTB

PMDB
Osvaldo Reis vaga do PDT José Divino
Teté Bezerra Luiz Bittencourt
(Dep. do PV ocupa a vaga) Max Rosenmann
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Gervásio Silva

(Dep. do PSB ocupa a vaga) José Roberto Arruda
1 vaga Milton Barbosa vaga do Bloco PL, PSL

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PP

Antonio Joaquim (Dep. do PV ocupa a vaga)
Roberto Balestra 1 vaga

PSDB
Itamar Serpa Affonso Camargo
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Antonio Carlos Mendes Thame

PTB
(Dep. do PT ocupa a vaga) Paes Landim
(Dep. do PT ocupa a vaga) Ronaldo Vasconcellos

Bloco PL, PSL
Jorge Pinheiro vaga do Bloco PFL, PRONA Pedro Irujo

Oliveira Filho
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Welinton Fagundes

PPS
B. Sá Cezar Silvestri

PSB
Givaldo Carimbão vaga do PSDB Janete Capiberibe
Paulo Baltazar
Renato Casagrande vaga do Bloco PFL,

PRONA

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Davi Alcolumbre

PV
Edson Duarte vaga do PMDB Jovino Cândido vaga do PP

Sarney Filho Marcelo Ortiz
S.PART.

Fernando Gabeira 1 vaga
PSC

Carlos Willian vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: João Pizzolatti (PP)
1º Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Eduardo Valverde
Luiz Bassuma Hélio Esteves
Luiz Sérgio Luciano Zica
Mauro Passos Vander Loubet

PMDB

Marcello Siqueira Alceste Almeida
Moreira Franco João Matos
Rose de Freitas Josias Quintal
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Aroldo Cedraz Celcita Pinheiro vaga do PSC

Betinho Rosado vaga do PSC César Bandeira
Eduardo Sciarra Luiz Carlos Santos
Gervásio Silva Pauderney Avelino vaga do PDT

Robério Nunes
PP

Dr. Heleno Nelson Meurer
João Pizzolatti Ricardo Barros
José Janene vaga do PMDB Simão Sessim vaga do PTB

Vadão Gomes vaga do PPS

PSDB
Eduardo Gomes Antonio Cambraia
Nicias Ribeiro Lobbe Neto
Paulo Feijó vaga do PSB

PTB
Marcus Vicente vaga do PDT Edna Macedo
Osmânio Pereira (Dep. do PP ocupa a vaga)
Salvador Zimbaldi

Bloco PL, PSL
João Caldas Aracely de Paula
José Santana de Vasconcellos Miguel de Souza

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga) Leônidas Cristino

PSB
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Jurandir Boia

PDT

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSC

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711 / 6713
FAX: 216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Maninha (PT)
2º Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3º Vice-Presidente: André Zacharow (PP)
Titulares Suplentes

PT
Maninha João Magno
Paulo Delgado Leonardo Monteiro
Zarattini Nilson Mourão
Zico Bronzeado Sigmaringa Seixas

PMDB
Edison Andrino Marcelino Fraga
Fernando Lopes Moreira Franco
Vieira Reis (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Claudio Cajado
Francisco Rodrigues vaga do Bloco PL, PSL João Carlos Bacelar
José Thomaz Nonô Robério Nunes vaga do Bloco PL, PSL

Murilo Zauith Roberto Brant vaga do PTB

Vilmar Rocha
PP

André Zacharow Dilceu Sperafico
Feu Rosa Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin Luis Carlos Heinze vaga do PPS

Professor Irapuan Teixeira



PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Aloysio Nunes Ferreira
João Castelo Antonio Carlos Mendes Thame
Zulaiê Cobra Luiz Carlos Hauly vaga do PMDB

Professora Raquel Teixeira
PTB

Arnon Bezerra Jackson Barreto
Jair Bolsonaro (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

Pastor Frankembergen
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

Lincoln Portela vaga do PMDB João Paulo Gomes da Silva

Marcos de Jesus
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PPS
Átila Lins (Dep. do PP ocupa a vaga)

PSB
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Dr. Evilásio

PDT
João Herrmann Neto Manato

PCdoB
Renildo Calheiros vaga do PSB

PV
Leonardo Mattos vaga do PMDB

S.PART.
Fernando Gabeira vaga do PTB

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Wanderval Santos (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Moroni Torgan (PFL)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Nelson Pellegrino Antonio Carlos Biscaia
Paulo Pimenta Maurício Rands
Vander Loubet Reginaldo Lopes

PMDB
Gilberto Nascimento Luiz Bittencourt
Josias Quintal 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Moroni Torgan 1 vaga

PP
Sandes Júnior Carlos Souza vaga do Bloco PL, PSL

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Darci Coelho

Francisco Appio
PSDB

Carlos Sampaio Zulaiê Cobra
João Campos (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PTB
Alberto Fraga Vicente Cascione
Ronaldo Vasconcellos 1 vaga

Bloco PL, PSL
Coronel Alves Edmar Moreira
Wanderval Santos (Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
Raul Jungmann Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

Roberto Freire
S.PART.

Babá Luciana Genro
PDT

Pompeo de Mattos vaga do PP

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA

PSC
Cabo Júlio vaga do PMDB

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 216-6761 / 6762
FAX: 216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Dr. Francisco Gonçalves (PTB)
3º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Dr. Rosinha
Guilherme Menezes Durval Orlato
Henrique Fontana Luci Choinacki
Roberto Gouveia Maninha
Selma Schons Telma de Souza

PMDB
Benjamin Maranhão Almerinda de Carvalho
Darcísio Perondi Jorge Alberto
Hermes Parcianello vaga do PSC Silas Brasileiro
Sandra Rosado Teté Bezerra
Saraiva Felipe

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti José Mendonça Bezerra
Elimar Máximo
Damasceno

Zelinda Novaes

Milton Barbosa (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Nice Lobão
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a

vaga)
PP

José Linhares André Zacharow
(Dep. do PPS ocupa a
vaga)

Dr. Benedito Dias

1 vaga (Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSDB

Eduardo Barbosa Thelma de Oliveira
Eduardo Paes Walter Feldman
Rafael Guerra 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Arnon Bezerra vaga do PP

Dr. Francisco Gonçalves Kelly Moraes
Homero Barreto Marcondes Gadelha

Milton Cardias vaga do PSC

Osmânio Pereira
Bloco PL, PSL

Amauri Gasques Carlos Mota
Neucimar Fraga Remi Trinta

Roberto Pessoa vaga do Bloco PFL, PRONA

PPS
Athos Avelino Geraldo Thadeu
Geraldo Resende vaga do PP

PSB
Dr. Ribamar Alves Alexandre Cardoso vaga do Bloco PFL, PRONA

Jorge Gomes
PDT

Manato Mário Heringer
PC do B

Jandira Feghali Jamil Murad
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Secretário(a): Flávio Alencastro



Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
1º Vice-Presidente: Dra. Clair (PT)
2º Vice-Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
3º Vice-Presidente: Luciano Castro (PL)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Carlos Santana
Paulo Rocha José Eduardo Cardozo
Tarcisio Zimmermann Lúcia Braga
Vicentinho Neyde Aparecida

PMDB
Leonardo Picciani Ann Pontes
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Luiz Bittencourt
1 vaga 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Clóvis Fecury (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Rodrigo Maia 2 vagas
(Dep. do PC do B ocupa a vaga)

PP
Érico Ribeiro Mário Negromonte
Pedro Corrêa Vadão Gomes

PSDB
Carlos Alberto Leréia Ariosto Holanda
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Carlos Sampaio

1 vaga Narcio Rodrigues
PTB

Jovair Arantes Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury Eduardo Seabra
Milton Cardias vaga do PMDB Homero Barreto vaga do PPS

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Medeiros
Ricardo Rique vaga do PSDB Paulo Marinho
Sandro Mabel

PPS
Cláudio Magrão (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga
Vanessa Grazziotin vaga do Bloco PFL,

PRONA

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

PDT
Alceu Collares vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: José Militão (PTB)
1º Vice-Presidente: Pastor Reinaldo (PTB)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado César Medeiros
Orlando Desconsi vaga do PP João Grandão
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Mariângela Duarte

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

PMDB
Alceste Almeida Jefferson Campos
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Luiz Bittencourt

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Marcelo Teixeira

Bloco PFL, PRONA
Marcelo Guimarães Filho Eduardo Sciarra
1 vaga José Rocha vaga do Bloco PL, PSL

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PP

(Dep. do PV ocupa a vaga) Ildeu Araujo
(Dep. do PT ocupa a vaga) Julio Lopes

PSDB
Bismarck Maia Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Jutahy Junior

PTB
Alex Canziani vaga do PT Philemon Rodrigues
Enio Tatico vaga do PSDB Ronaldo Vasconcellos
José Militão
Josué Bengtson vaga do PT

Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas vaga do PMDB

Tatico vaga do PMDB

Bloco PL, PSL
João Mendes de Jesus Reinaldo Betão

João Tota
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PPS

Colbert Martins (Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSB

Hamilton Casara Dr. Ribamar Alves
PDT

João Herrmann Neto vaga do PPS

PCdoB
Renildo Calheiros vaga do Bloco PFL, PRONA

PV
Deley vaga do PP

Secretário(a): Elizabeth Paes dos Santos
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 216-6831 / 6832 / 6833

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Wellington Roberto (PL)
1º Vice-Presidente: Giacobo (PL)
2º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
3º Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro Zezéu Ribeiro
Hélio Esteves (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Telma de Souza 1 vaga

PMDB
Marcelo Castro Eliseu Padilha
Marcelo Teixeira Marcello Siqueira
Mauro Lopes Osvaldo Reis
Pedro Chaves 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Lael Varella Aroldo Cedraz
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

(Dep. do Bloco PL, PSL
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

1 vaga

PP
Francisco Appio Francisco Garcia
Mário Negromonte Leodegar Tiscoski

PSDB
Affonso Camargo Nicias Ribeiro



Domiciano Cabral Paulo Feijó
PTB

Neuton Lima Carlos Dunga
Philemon Rodrigues Iris Simões
Romeu Queiroz vaga do PSC José Chaves vaga do PSC

Pedro Fernandes vaga do PT

Bloco PL, PSL
Aracely de Paula vaga do Bloco PFL, PRONA João Tota vaga do Bloco PFL, PRONA

Chico da Princesa vaga do PDT Milton Monti
Giacobo Oliveira Filho
Humberto Michiles vaga do Bloco PFL, PRONA

Wellington Roberto
PPS

Leônidas Cristino Átila Lins
PSB

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
PDT

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Mário Heringer

PSC
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 216-6853 A 6856
FAX: 216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS

AMÉRICAS".
Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
1º Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

PT
José Pimentel Ary Vanazzi
Lindberg Farias Dra. Clair
Maninha Henrique Fontana
Paulo Delgado Ivan Valente
Rubens Otoni Luci Choinacki
Tarcisio Zimmermann Paulo Pimenta

PFL
Fábio Souto Robério Nunes
José Thomaz Nonô (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Marcos Abramo 3 vagas
Ney Lopes
Ronaldo Caiado

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro

PSDB
Alberto Goldman Aloysio Nunes Ferreira
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

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
Roberto Jefferson Arnon Bezerra

Paes Landim vaga do PFL

PL
João Paulo Gomes da Silva Humberto Michiles

1 vaga Paulo Marinho
PSB

Alexandre Cardoso Janete Capiberibe
Luiza Erundina Renato Casagrande

PPS
Nelson Proença 1 vaga

PDT
Severiano Alves Manato

PC do B
Jamil Murad Inácio Arruda

PRONA
1 vaga Elimar Máximo Damasceno
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 COM A FINALIDADE DE DEFINIR A
ATUAÇÃO DESTA CASA NAS AÇÕES DESTINADAS A

IMPLEMENTAR AS PROVIDÊNCIAS REFERIDAS NA LEI Nº
10.745, DE 9 DE OUTUBRO DE 2003, QUE DEFINE O ANO DE

2004 COMO O "ANO DA MULHER".
Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Iriny Lopes
Iara Bernardi Lúcia Braga
Luci Choinacki Maninha
Maria do Rosário vaga do PDT Selma Schons
Mariângela Duarte

PFL
Celcita Pinheiro 3 vagas
Kátia Abreu
Laura Carneiro

PMDB
Almerinda de Carvalho Marinha Raupp
Rose de Freitas Teté Bezerra
Sandra Rosado 1 vaga

PSDB
Thelma de Oliveira Professora Raquel Teixeira
Yeda Crusius Zulaiê Cobra
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Suely Campos 2 vagas
(Dep. do PC do B ocupa a vaga)

PTB
Elaine Costa 2 vagas
1 vaga

PL

Maurício Rabelo
(Dep. do PC do B ocupa a

vaga)
PSB

Luiza Erundina Janete Capiberibe
PPS

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB 1 vaga
Maria Helena

PDT
(Dep. do PT ocupa a vaga) Severiano Alves

PC do B
Jandira Feghali Alice Portugal vaga do PL

Vanessa Grazziotin vaga do PP Perpétua Almeida
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
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): .

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 (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Zezéu Ribeiro
Fernando Ferro 5 vagas
José Pimentel
Josias Gomes
Luiz Couto
Nazareno Fonteles

PFL
Fernando de Fabinho (Dep. S.PART. 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 Sandra Rosado
Jorge Alberto 2 vagas
Marcelo Castro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Bosco Costa
Átila Lira Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro Gonzaga Mota
Manoel Salviano João Castelo

PP
Benedito de Lira Mário Negromonte
Cleonâncio Fonseca Nélio Dias
Enivaldo Ribeiro 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Carlos Dunga
Marcondes Gadelha Paes Landim vaga do PFL

Ronaldo Vasconcellos
PL

Almeida de Jesus Ricardo Rique

Heleno Silva 1 vaga
PSB

Gonzaga Patriota Isaías Silvestre
Pastor Francisco Olímpio Luciano Leitoa vaga do PDT

1 vaga
PPS

Leônidas Cristino B. Sá
PDT

Severiano Alves (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PV

Edson Duarte Sarney Filho
S.PART.

João Fontes vaga do PFL

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 MENSAGEM N º 183, DE 2004, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "SUBMETE À CONSIDERAÇÃO DO CONGRESSO
NACIONAL O TEXTO DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES

UNIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO".
Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
1º Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
2º Vice-Presidente: Moroni Torgan (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Paulo Rubem Santiago (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia 6 vagas
Orlando Fantazzini
Paulo Delgado
Paulo Pimenta
Paulo Rubem Santiago
Selma Schons

PMDB
Ann Pontes 5 vagas
Edison Andrino
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga
Vieira Reis

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia 4 vagas
Moroni Torgan
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant

PP
André Zacharow Professor Irapuan Teixeira
Feu Rosa 2 vagas
Ivan Ranzolin

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Bonifácio de Andrada
Zulaiê Cobra Carlos Sampaio
(Dep. do PPS ocupa a vaga) João Campos

PTB
Jackson Barreto Pastor Frankembergen
Marcondes Gadelha 2 vagas
Milton Cardias

Bloco PL, PSL
Coronel Alves Almir Moura
Edmar Moreira João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela Wanderval Santos

PPS
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB Átila Lins
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre 1 vaga



PDT
Dr. Hélio Severiano Alves
João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Cabo Júlio Costa Ferreira

PV
Leonardo Mattos Edson Duarte
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
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:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Luciano Zica Iara Bernardi
Wasny de Roure João Alfredo
Zé Geraldo 4 vagas
3 vagas

PMDB
Marcelo Castro 5 vagas
Mauro Benevides
Osvaldo Reis
Sandra Rosado
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
Gervásio Silva 4 vagas
Laura Carneiro
Milton Barbosa
Vilmar Rocha

PP
Érico Ribeiro Vadão Gomes
Mário Negromonte 2 vagas
Pedro Corrêa

PSDB
Carlos Alberto Leréia Eduardo Gomes
Nicias Ribeiro Itamar Serpa
Zenaldo Coutinho João Campos

PTB
Jovair Arantes 3 vagas
Nelson Marquezelli
Philemon Rodrigues

Bloco PL, PSL
Paulo Marinho Almeida de Jesus
Reinaldo Betão Luciano Castro
Ricardo Rique Medeiros

PPS
Geraldo Thadeu Lupércio Ramos

PSB
Gonzaga Patriota 1 vaga

PDT
Pompeo de Mattos Alceu Collares

PC do B
Sérgio Miranda 1 vaga

PSC
Cabo Júlio Renato Cozzolino

PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
Secretário(a): -

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
Chico Alencar Luiz Couto
José Eduardo Cardozo Maria do Carmo Lara
Paulo Delgado 4 vagas
Paulo Rocha
Rubens Otoni
Rubinelli

PFL
André de Paula Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra Rodrigo Maia
Jairo Carneiro Ronaldo Caiado
Mendonça Prado (Licenciado) (Dep. do PL ocupa a vaga)
Nice Lobão 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Marcelo Castro
Eliseu Padilha 3 vagas
Henrique Eduardo Alves
Jefferson Campos

PSDB
Affonso Camargo Antonio Carlos Pannunzio
Aloysio Nunes Ferreira Bonifácio de Andrada
Rafael Guerra Bosco Costa
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PP
Enivaldo Ribeiro Leodegar Tiscoski
Pedro Corrêa Mário Negromonte
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Vicente Cascione Arnaldo Faria de Sá
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Luiz Antonio Fleury

PL
João Paulo Gomes da Silva Carlos Nader vaga do PFL

Lincoln Portela Inaldo Leitão
Oliveira Filho

PSB
Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
1 vaga

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Manato Davi Alcolumbre

PC do B
Renildo Calheiros 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

S.PART.
Roberto Magalhães vaga do PTB

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: Antonio Nogueira (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Relator: Átila Lira (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Nogueira 6 vagas
Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair
Tarcisio Zimmermann

PFL
João Carlos Bacelar Antonio Carlos Magalhães Neto
Laura Carneiro José Roberto Arruda
Ney Lopes 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Jefferson Campos Adelor Vieira
Jorge Alberto 3 vagas
José Ivo Sartori
Leonardo Picciani

PSDB
Átila Lira Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa Zenaldo Coutinho
Helenildo Ribeiro 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PP
Feu Rosa Nilton Baiano
Nélio Dias Zé Lima
Sandes Júnior 1 vaga
Vanderlei Assis vaga do PFL

PTB
Eduardo Seabra Philemon Rodrigues
José Carlos Elias Ronaldo Vasconcellos

PL
Luciano Castro Medeiros
Paulo Marinho Welinton Fagundes

PSB
Gonzaga Patriota 2 vagas
Hamilton Casara vaga do PSDB

Pastor Francisco Olímpio
PPS

Agnaldo Muniz 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
Ary Vanazzi Antonio Nogueira
Eduardo Valverde Hélio Esteves
João Grandão Zico Bronzeado
José Eduardo Cardozo 3 vagas
Nilson Mourão
Vignatti

PMDB
Alceste Almeida Darcísio Perondi
Confúcio Moura João Matos
Osmar Serraglio Moacir Micheletto
Teté Bezerra Nelson Trad
Waldemir Moka 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra Ronaldo Caiado
Francisco Rodrigues 3 vagas
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PV Ivan Ranzolin
Luis Carlos Heinze vaga do PSB José Janene
Mário Negromonte 1 vaga
Pedro Henry
Ronivon Santiago
Zonta vaga do PSC

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Helenildo Ribeiro
Júlio Redecker Manoel Salviano
Thelma de Oliveira Nicias Ribeiro

PTB
Nelson Marquezelli Iris Simões
Ricarte de Freitas Silas Câmara
1 vaga 1 vaga

Bloco PL, PSL
Carlos Mota Anderson Adauto
Inaldo Leitão Edmar Moreira
1 vaga João Paulo Gomes da Silva

PPS
Maria Helena Lupércio Ramos

PSB
(Dep. do PP ocupa a vaga) Barbosa Neto

PDT
Gervásio Oliveira 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-B
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 (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Eduardo Valverde 5 vagas
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado

PFL

Coriolano Sales
Antonio Carlos Magalhães

Neto
José Roberto Arruda José Thomaz Nonô
Luiz Carlos Santos (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Marcelo Guimarães Filho 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
José Divino Ann Pontes
José Ivo Sartori Osmar Serraglio
Marcelino Fraga 2 vagas
Nelson Trad

PSDB
Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PP
Cleonâncio Fonseca Ivan Ranzolin
Darci Coelho vaga do PFL 2 vagas
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza
Wagner Lago vaga do PDT

PTB
Luiz Antonio Fleury Antonio Cruz
Vicente Cascione Paes Landim vaga do PFL

1 vaga
PL

Edmar Moreira Inaldo Leitão vaga do PSDB

Mário Assad Júnior
José Santana de

Vasconcellos
Raimundo Santos

PSB
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz

PSC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 101-A, DE

2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEIÇÃO

DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2º Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Devanir Ribeiro
José Pimentel Fernando Ferro
Luiz Sérgio Neyde Aparecida
Professor Luizinho Nilson Mourão
Rubens Otoni Paulo Rocha
Zarattini 1 vaga

PMDB
Fernando Diniz Almerinda de Carvalho
Gastão Vieira Aníbal Gomes
Jader Barbalho Pastor Pedro Ribeiro
José Borba Wilson Santiago
Nelson Trad 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 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 Inaldo Leitão
Sandro Mabel Medeiros
Valdemar Costa Neto Paulo Marinho

PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Átila Lins

PSB
Dr. Evilásio Jorge Gomes

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 115-A, DE

1995, DO SR. GERVÁSIO OLIVEIRA, 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
Maninha
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure

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 Átila Lira
Professora Raquel Teixeira João Campos
Ronaldo Dimas (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Thelma de Oliveira 1 vaga

PP
Romel Anizio Carlos Souza
Zé Lima 2 vagas
1 vaga

PTB
Ricarte de Freitas Ronaldo Vasconcellos
Sandro Matos 1 vaga

PL
Jaime Martins Raimundo Santos
Maurício Rabelo Ricardo Rique

PSB
Janete Capiberibe Hamilton Casara vaga do PSDB

1 vaga 2 vagas
PPS

Raul Jungmann Júnior Betão
PDT

Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PRONA

1 vaga Elimar Máximo Damasceno
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 227-A, DE

2004, QUE "ALTERA OS ARTIGOS 37, 40, 144, 194, 195 E 201
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE A

PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (
PEC PARALELA - ALTERANDO A EMENDA

CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003 - REFORMA DA
PREVIDÊNCIA).

Presidente: Roberto Brant (PFL)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2º Vice-Presidente: Antonio Joaquim (PP)
3º Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Devanir Ribeiro
Henrique Fontana Durval Orlato
José Pimentel Guilherme Menezes
Maurício Rands Ivan Valente
Nelson Pellegrino Mariângela Duarte
Nilson Mourão Paulo Pimenta
Professor Luizinho Roberto Gouveia

PFL
Gervásio Silva Dr. Pinotti
Júlio Cesar Laura Carneiro
Murilo Zauith Pauderney Avelino
Onyx Lorenzoni Robson Tuma
Roberto Brant 2 vagas
Vilmar Rocha

PMDB
Aníbal Gomes Adelor Vieira
Fernando Diniz Mauro Benevides
Jorge Alberto Silas Brasileiro
Olavo Calheiros 2 vagas
Wilson Santiago

PSDB
Alberto Goldman Antonio Carlos Pannunzio
Anivaldo Vale Bismarck Maia
Eduardo Barbosa Zenaldo Coutinho
João Campos (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Antonio Joaquim Benedito de Lira
José Linhares Dr. Benedito Dias
Ronivon Santiago 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
Iris Simões Ricarte de Freitas
Luiz Antonio Fleury 1 vaga

PL
Carlos Rodrigues Almir Moura
Inaldo Leitão Chico da Princesa
Milton Monti Wellington Roberto

PSB
Dr. Evilásio Dr. Ribamar Alves
Paulo Baltazar Jurandir Boia

PPS
Leônidas Cristino Geraldo Thadeu

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Alceu Collares Manato

PC do B
Jamil Murad Inácio Arruda

PV
Leonardo Mattos Deley
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
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 228-A, 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 Paulo Delgado
Virgílio Guimarães Paulo Pimenta
Walter Pinheiro Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro Wasny de Roure

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto Abelardo Lupion
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Eliseu Resende



Mussa Demes José Carlos Machado
Pauderney Avelino Luiz Carreira
Vic Pires Franco Paulo Bauer

PMDB
Eduardo Cunha André Luiz
Henrique Eduardo Alves Ann Pontes
Osmar Serraglio Benjamin Maranhão
Pedro Chaves José Priante
Pedro Novais Wilson Santiago

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho Yeda Crusius

PP
Delfim Netto Enivaldo Ribeiro
Francisco Dornelles Feu Rosa
Romel Anizio Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando Monteiro Jackson Barreto
José Militão Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Vicente Cascione

PL
Miguel de Souza Carlos Rodrigues
Raimundo Santos Humberto Michiles
Sandro Mabel Jaime Martins

PSB
Beto Albuquerque Barbosa Neto
Renato Casagrande Gonzaga Patriota

PPS
Lupércio Ramos (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira

João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
Sérgio Miranda 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 6 vagas
Maninha
Nilson Mourão
Orlando Fantazzini
Paulo Delgado
Zarattini
Zé Geraldo vaga do PMDB

PMDB
Fernando Lopes 5 vagas
João Correia
Vieira Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Francisco Rodrigues 4 vagas
João Carlos Bacelar
Murilo Zauith
Vilmar Rocha

PP
André Zacharow Dilceu Sperafico
Feu Rosa Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin 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 Edmar Moreira
Carlos Mota Inaldo Leitão
João Paulo Gomes da Silva Jaime Martins

PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Átila Lins

PSB
Alexandre Cardoso 1 vaga

PDT
João Herrmann Neto vaga do PPS Mário Heringer
Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC
Zequinha Marinho Carlos Willian

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 347-A, DE
1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2º DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PROÍBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Isaías Silvestre (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Mauro Passos
Chico Alencar 5 vagas
Gilmar Machado
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro

PFL
Corauci Sobrinho Laura Carneiro
Dr. Pinotti Marcelo Guimarães Filho
Milton Barbosa 3 vagas
Vilmar Rocha
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho Alceste Almeida
Edson Ezequiel João Correia
Nelson Bornier 2 vagas
Pedro Chaves

PSDB
Alberto Goldman Átila Lira
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Ronaldo Dimas Paulo Kobayashi



1 vaga Professora Raquel Teixeira
PP

André Zacharow vaga do PDT 3 vagas
Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra

PTB
José Carlos Elias Milton Cardias
1 vaga Pastor Reinaldo

PL
Carlos Rodrigues Heleno Silva
Wellington Roberto João Paulo Gomes da Silva

PSB
Isaías Silvestre 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PPS
Leônidas Cristino Lupércio Ramos

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad Daniel Almeida

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 349-A, DE

2001, DO SR. LUIZ ANTONIO FLEURY, 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
Chico Alencar 6 vagas
José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Eliseu Padilha
José Ivo Sartori
Paulo Afonso
1 vaga

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 Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga 1 vaga

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Átila Lira
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Bonifácio de Andrada

PTB
Luiz Antonio Fleury Jovair Arantes
2 vagas 2 vagas

Bloco PL, PSL

Almir Sá João Leão
Carlos Rodrigues Mário Assad Júnior
João Paulo Gomes da Silva Oliveira Filho

PPS
Ivan Paixão Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Alexandre Cardoso Renato Casagrande

PDT
1 vaga Enio Bacci

PC do B
Renildo Calheiros Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho
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 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
Tarcisio Zimmermann
Telma de Souza

PFL
André de Paula 5 vagas
Fábio Souto
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)

PMDB
Cezar Schirmer João Correia
Gilberto Nascimento vaga do PSB Osvaldo Reis
Marcelo Castro Sandra Rosado
Max Rosenmann 1 vaga
Paulo Afonso

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 André Zacharow vaga do PDT

José Linhares Antonio Joaquim
Suely Campos Zonta

1 vaga
PTB

Kelly Moraes Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Marcos de Jesus
Oliveira Filho Wanderval Santos

PSB



Luiza Erundina 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Athos Avelino Geraldo Resende

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Mário Heringer (Dep. do PP ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 438-A, DE

2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A

ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).

Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
1º Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
2º Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcisio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Chico Alencar
Dra. Clair Eduardo Valverde
Leonardo Monteiro João Grandão vaga do PSB

Neyde Aparecida Jorge Boeira
Paulo Rocha Orlando Fantazzini
Tarcisio Zimmermann Zé Geraldo

1 vaga
PFL

Francisco Rodrigues Abelardo Lupion
José Thomaz Nonô Fernando de Fabinho
Kátia Abreu José Carlos Araújo
Marcos Abramo Milton Barbosa
Ronaldo Caiado (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho Sandra Rosado
Asdrubal Bentes 3 vagas
Bernardo Ariston
Teté Bezerra

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Bosco Costa
Anivaldo Vale João Almeida
Eduardo Barbosa Júlio Redecker
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara

PP
André Zacharow Cleonâncio Fonseca
Wagner Lago Enivaldo Ribeiro
Zé Lima Ivan Ranzolin

PTB
Homero Barreto Alberto Fraga
Josué Bengtson Pastor Reinaldo

PL
Medeiros Luciano Castro
Ricardo Rique (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre (Dep. do PT ocupa a vaga)
Luiza Erundina 1 vaga

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT

1 vaga Dr. Rodolfo Pereira
PC do B

Daniel Almeida Jamil Murad
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSC

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 PEC 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 José Carlos Araújo
José Carlos Machado Júlio Cesar
José Rocha 3 vagas
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho

PMDB
Jorge Alberto 4 vagas
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

PSDB
Eduardo Gomes Antonio Cambraia
Gonzaga Mota Narcio Rodrigues
Helenildo Ribeiro Vicente Arruda
João Almeida Walter Feldman

PP
Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto Jonival Lucas Junior
Marcondes Gadelha 1 vaga

PL
Heleno Silva João Leão
Jaime Martins Roberto Pessoa

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Mário Heringer Severiano Alves

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. Fialho Aguiar



Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 534-A, DE

2002, QUE "ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".
Presidente: Iara Bernardi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Durval Orlato
Devanir Ribeiro José Mentor
Eduardo Valverde Odair
Iara Bernardi Patrus Ananias (Licenciado)
Mariângela Duarte 2 vagas
Paulo Rubem Santiago

PFL
César Bandeira Abelardo Lupion
Coriolano Sales José Carlos Araújo
Dr. Pinotti 3 vagas
Félix Mendonça
Paulo Magalhães

PMDB
Benjamin Maranhão Edison Andrino
Cezar Schirmer Osmar Serraglio
Gilberto Nascimento Silas Brasileiro
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB
João Campos Bosco Costa
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Vicente Arruda
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Dr. Heleno Érico Ribeiro
Francisco Garcia Julio Lopes
Nelson Meurer Leodegar Tiscoski

PTB
Alberto Fraga Ricardo Izar
Arnaldo Faria de Sá Romeu Queiroz

PL
Coronel Alves Humberto Michiles
Edmar Moreira 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 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 Orlando Fantazzini
Eduardo Valverde 5 vagas
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

PFL
Coriolano Sales Murilo Zauith
Eduardo Sciarra (Dep. do PP ocupa a vaga)
Fábio Souto 3 vagas
Fernando de Fabinho
1 vaga

PMDB
Mauro Lopes (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Rose de Freitas vaga do PSDB 3 vagas
Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Affonso Camargo
João Almeida Narcio Rodrigues
Luiz Carlos Hauly Sebastião Madeira
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PP
André Zacharow vaga do PDT Darci Coelho vaga do PFL

Dilceu Sperafico Mário Negromonte
Herculano Anghinetti 2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PTB
Iris Simões 2 vagas
José Militão

PL
João Tota vaga do PP Carlos Mota
Mário Assad Júnior Chico da Princesa
Oliveira Filho Inaldo Leitão vaga do PSDB

PSB
Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Cezar Silvestri

Maria Helena vaga do PMDB

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Leonardo Mattos Sarney Filho

PSC
Carlos Willian vaga do PSB

S.PART.
Gustavo Fruet vaga do PMDB

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
AO PROJETO DE LEI Nº 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Sandra Rosado (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)



3º Vice-Presidente:
Relator: Dr. Francisco Gonçalves (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Iriny Lopes
Luci Choinacki Maninha
Maria do Rosário 4 vagas
Mariângela Duarte
Selma Schons
Telma de Souza

PFL
Celcita Pinheiro (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Kátia Abreu 4 vagas
Laura Carneiro
Nice Lobão
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Ann Pontes Teté Bezerra
Marinha Raupp 2 vagas
Sandra Rosado

PSDB
Professora Raquel Teixeira Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Ronaldo Dimas
Yeda Crusius Sebastião Madeira
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zulaiê Cobra

PP
Benedito de Lira Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca 2 vagas
Suely Campos

PTB
Dr. Francisco Gonçalves Kelly Moraes
Elaine Costa 1 vaga

PL
Maurício Rabelo Carlos Mota
Oliveira Filho Marcos de Jesus

PSB
Janete Capiberibe 2 vagas
Luiza Erundina

PPS
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB Geraldo Thadeu
Maria Helena

PDT
Alceu Collares Álvaro Dias

PC do B
Alice Portugal Jandira Feghali

PV
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Leonardo Mattos

PSC
Renato Cozzolino vaga do PFL

S.PART.
Fernando Gabeira vaga do PV

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 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: José Carlos Elias (PTB)
1º Vice-Presidente: Enio Tatico (PTB)
2º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
Relator: Sérgio Miranda (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT

João Grandão 6 vagas
José Pimentel
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha 5 vagas
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Eduardo Sciarra
Corauci Sobrinho Pauderney Avelino
Gilberto Kassab Paulo Bauer
Mussa Demes 1 vaga

PP
Pedro Corrêa 3 vagas
Ricardo Barros
Zonta

PSDB
João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi Walter Feldman

PTB
Elaine Costa Dr. Francisco Gonçalves
Enio Tatico José Chaves
José Carlos Elias 1 vaga

Bloco PL, PSL
José Santana de Vasconcellos Edmar Moreira
Miguel de Souza João Leão
Milton Monti 1 vaga

PPS
Átila Lins Geraldo Thadeu

PSB
Gonzaga Patriota 1 vaga

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PSC
Carlos Willian Zequinha Marinho

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte
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 1756, DE 2003, QUE "DISPÕE
SOBRE A LEI NACIONAL DA ADOÇÃO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
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



Paulo Bauer Nice Lobão
Zelinda Novaes 2 vagas
(Dep. do PP 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
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL Antonio Joaquim
Francisco Garcia 2 vagas
José Linhares
1 vaga

PTB
Kelly Moraes Jonival Lucas Junior
Rommel Feijó 1 vaga

PL
Marcos de Jesus 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 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Deley
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 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE LINHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
João Grandão César Medeiros
Maninha 5 vagas
Mariângela Duarte
3 vagas

PMDB
Alceste Almeida 5 vagas
Carlos Eduardo Cadoca
João Matos
Pedro Chaves
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Marcelo Guimarães Filho
Ney Lopes
1 vaga

PP
Alexandre Santos Francisco Garcia
Dr. Benedito Dias 2 vagas
João Pizzolatti

PSDB
Bismarck Maia Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly
Domiciano Cabral Professora Raquel Teixeira

PTB
Alex Canziani Arnon Bezerra
Ronaldo Vasconcellos 2 vagas
1 vaga

Bloco PL, PSL
Chico da Princesa João Tota
João Mendes de Jesus Ricardo Rique
Reinaldo Betão Roberto Pessoa

PPS
Geraldo Thadeu Nelson Proença

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto

PDT
Severiano Alves Álvaro Dias

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2401, DE 2003, QUE "ESTABELECE

NORMAS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE
FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS - OGM E
SEUS DERIVADOS, CRIA O CONSELHO NACIONAL DE

BIOSSEGURANÇA - CNBS, REESTRUTURA A COMISSÃO
TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA - CTNBIO,

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE
BIOSSEGURANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
1º Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
2º Vice-Presidente: Kátia Abreu (PFL)
3º Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Adão Pretto
João Grandão Anselmo
José Pimentel Assis Miguel do Couto
Josias Gomes João Alfredo
Luci Choinacki Selma Schons
Paulo Pimenta Zé Geraldo

PFL
Abelardo Lupion Aroldo Cedraz
Celcita Pinheiro Carlos Melles
Kátia Abreu José Carlos Araújo
Onyx Lorenzoni Murilo Zauith
Ronaldo Caiado (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PMDB
Darcísio Perondi Jorge Alberto
Marcelo Castro Leandro Vilela
Moacir Micheletto 2 vagas
Silas Brasileiro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Ariosto Holanda
Bismarck Maia Helenildo Ribeiro
Nilson Pinto Júlio Redecker
Yeda Crusius Julio Semeghini

PP
Dilceu Sperafico Augusto Nardes
Leonardo Vilela Francisco Turra
Luis Carlos Heinze 1 vaga

PTB



Dr. Francisco Gonçalves Alberto Fraga
Iris Simões Arnaldo Faria de Sá

PL
Chico da Princesa Giacobo
Paulo Gouvêa Oliveira Filho

PSB
Alexandre Cardoso Hamilton Casara
(Dep. do PC do B ocupa a vaga) Jurandir Boia

PPS
Nelson Proença Cezar Silvestri vaga do PFL

Roberto Freire
PDT

Dr. Hélio Dr. Rodolfo Pereira
PC do B

Renildo Calheiros Perpétua Almeida
Vanessa Grazziotin vaga do PSB

PV
Edson Duarte Sarney Filho
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 2546, DE 2003, QUE "INSTITUI

NORMAS GERAIS PARA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NO ÂMBITO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA".
Presidente: Dimas Ramalho (PPS)
1º Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
3º Vice-Presidente: João Almeida (PSDB)
Relator: Paulo Bernardo (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Iriny Lopes
Luiz Couto Mauro Passos
Maria do Carmo Lara Professor Luizinho
Nilson Mourão Walter Pinheiro
Paulo Bernardo Wasny de Roure
Roberto Gouveia Zezéu Ribeiro

PFL
Eliseu Resende Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Fernando de Fabinho
Luiz Carlos Santos Luiz Carreira
Vilmar Rocha 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Eduardo Cunha
Gilberto Nascimento 3 vagas
João Matos
Paulo Afonso

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Aloysio Nunes Ferreira Júlio Redecker
Eduardo Gomes Ronaldo Dimas
João Almeida Yeda Crusius

PP
Feu Rosa Benedito de Lira
Mário Negromonte Francisco Appio
Nelson Meurer Ricardo Barros

PTB
Eduardo Seabra Armando Monteiro
Jovair Arantes 1 vaga

PL
Miguel de Souza Luciano Castro
Milton Monti Welinton Fagundes

PSB
Alexandre Cardoso Barbosa Neto
Hamilton Casara Gonzaga Patriota

PPS
Dimas Ramalho Leônidas Cristino

PDT
Dr. Hélio Enio Bacci

PC do B
Alice Portugal Inácio Arruda

PV
Leonardo Mattos Jovino Cândido
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 3.337, DE 2004, QUE "DISPÕE
SOBRE A GESTÃO, A ORGANIZAÇÃO E O CONTROLE
SOCIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, ACRESCE E

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS Nº 9.472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, Nº 9.782, DE 26
DE JANEIRO DE 1999, Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000,

Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, Nº 9.986, DE 18 DE
JULHO DE 2000, E Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE

2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
2º Vice-Presidente: Ricardo Barros (PP)
3º Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Devanir Ribeiro
Henrique Fontana Eduardo Valverde
Luciano Zica José Pimentel
Mauro Passos Telma de Souza
Paulo Bernardo Zezéu Ribeiro
Terezinha Fernandes 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Leonardo Picciani Darcísio Perondi
Mauro Lopes Eduardo Cunha
Moreira Franco Gilberto Nascimento
Osmar Serraglio José Priante

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra Aroldo Cedraz
Eliseu Resende José Carlos Araújo
José Roberto Arruda Rodrigo Maia
Vilmar Rocha 1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias André Zacharow
Francisco Appio Leodegar Tiscoski
Ricardo Barros Vadão Gomes

PSDB
Alberto Goldman Julio Semeghini
Antonio Carlos Mendes
Thame

Ronaldo Cezar Coelho
(Licenciado)

Eduardo Gomes Ronaldo Dimas
PTB

Iris Simões Jovair Arantes
Jackson Barreto Luiz Antonio Fleury
Jonival Lucas Junior Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
José Santana de
Vasconcellos

Medeiros

Luciano Castro Paulo Marinho
Mário Assad Júnior Ricardo Rique

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Renato Casagrande Dr. Evilásio



PDT
Dr. Hélio Severiano Alves

PC do B
Sérgio Miranda Inácio Arruda

PSC
Renato Cozzolino Cabo Júlio

PV
Sarney Filho Deley
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 6 vagas
Antônio Carlos Biffi
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
Milton Barbosa
Zelinda Novaes
1 vaga

PP
Celso Russomanno José Linhares
Ildeu Araujo Suely Campos
Julio Lopes 1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Professora Raquel Teixeira Walter Feldman
Thelma de Oliveira (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
Pastor Reinaldo Marcus Vicente
Rommel Feijó Ricardo Izar

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela Coronel Alves
Maurício Rabelo Marcos de Jesus
Paulo Gouvêa 1 vaga

PPS
Athos Avelino Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

1 vaga
PSB

Dr. Evilásio Luciano Leitoa
PDT

Severiano Alves Enio Bacci
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PSC

Pastor Amarildo Costa Ferreira
PV

Leonardo Mattos Deley

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 3884, DE 2004, QUE "INSTITUI

NORMAS GERAIS DE CONTRATOS PARA A CONSTITUIÇÃO
DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS, BEM COMO DE CONTRATOS

DE PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS POR MEIO DE GESTÃO ASSOCIADA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Orlando Desconsi
Antonio Carlos Biscaia Reginaldo Lopes
Carlos Abicalil 4 vagas
Maria do Carmo Lara
Neyde Aparecida
Zezéu Ribeiro

PMDB
Eliseu Padilha 5 vagas
João Magalhães
Max Rosenmann
Paulo Afonso
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Fernando de Fabinho
José Carlos Aleluia
José Rocha

PP
Alexandre Santos 3 vagas
André Zacharow
Antonio Joaquim

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio Gonzaga Mota
Bismarck Maia Yeda Crusius

PTB
Eduardo Seabra Jackson Barreto
Enio Tatico 2 vagas
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus 3 vagas
Almir Moura
Almir Sá

PPS
Geraldo Thadeu Ivan Paixão

PSB
Alexandre Cardoso Luciano Leitoa

PDT
Gervásio Oliveira Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Pastor Amarildo Carlos Willian

PV
Deley 1 vaga
Secretário(a): -

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 (PV)



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
Mariângela Duarte

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 Rodrigo Maia

PP
Ivan Ranzolin Alexandre Santos
Julio Lopes Pedro Corrêa
Ronivon Santiago 1 vaga

PSDB
Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto
1 vaga Professora Raquel Teixeira

PTB
José Militão Josué Bengtson
Jovair Arantes Ronaldo Vasconcellos
Marcus Vicente Sandro Matos

Bloco PL, PSL
Carlos Rodrigues João Mendes de Jesus
Paulo Marinho João Tota
Reinaldo Betão Maurício Rabelo

PPS
Júnior Betão Cláudio Magrão

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa

PDT
Pompeo de Mattos Davi Alcolumbre

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Carlos Willian Costa Ferreira

PV
Deley Leonardo Mattos
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 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 Maninha
Carlos Abicalil Sigmaringa Seixas

João Grandão 4 vagas
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PMDB
Luiz Bittencourt Leandro Vilela
Nelson Trad 4 vagas
Pedro Chaves
Teté Bezerra
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Ronaldo Caiado 2 vagas
1 vaga

PP
Darci Coelho Pedro Henry
Leonardo Vilela Sandes Júnior
1 vaga 1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Eduardo Gomes
João Campos Ronaldo Dimas
Professora Raquel Teixeira Vittorio Medioli

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 Júlio Delgado

PSB
Barbosa Neto 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) 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra João Alfredo
José Pimentel Josias Gomes
Leonardo Monteiro Luiz Alberto
Luiz Couto Maurício Rands
Paulo Rubem Santiago Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PFL



André de Paula José Carlos Araújo
César Bandeira 4 vagas
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Carlos Eduardo Cadoca
Marcelino Fraga Mauro Lopes
Mauro Benevides Moraes Souza
Sandra Rosado Zé Gerardo

PSDB
Antonio Cambraia Átila Lira
Bosco Costa Gonzaga Mota
Helenildo Ribeiro João Castelo
João Almeida 1 vaga

PP
Benedito de Lira Enivaldo Ribeiro
Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira
Ricardo Fiuza Wagner Lago vaga do PDT

Zé Lima
PTB

Armando Monteiro José Carlos Elias
1 vaga 1 vaga

PL
Jaime Martins Inaldo Leitão
Roberto Pessoa Sandro Mabel

PSB

Isaías Silvestre
Eduardo Campos

(Licenciado)
Maurício Quintella Lessa
(Licenciado)

1 vaga

PPS
B. Sá Leônidas Cristino

PDT
Álvaro Dias (Dep. do PP ocupa a vaga)

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga
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 (PPS)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Relator: Paulo Rocha (PT)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo Antonio Nogueira
Carlos Abicalil Eduardo Valverde
Hélio Esteves Nilson Mourão
Henrique Afonso Zé Geraldo
Paulo Rocha Zico Bronzeado
Terezinha Fernandes 1 vaga

PFL
Kátia Abreu Clóvis Fecury
Pauderney Avelino Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Alceste Almeida Ann Pontes
Asdrubal Bentes Confúcio Moura
Marinha Raupp Wladimir Costa
Osvaldo Reis 1 vaga

PSDB
Nicias Ribeiro Anivaldo Vale
Nilson Pinto Eduardo Gomes
(Dep. do PSB ocupa a vaga) João Castelo
1 vaga Zenaldo Coutinho

PP
Darci Coelho vaga do PFL Zé Lima
Francisco Garcia (Dep. do PL ocupa a vaga)
Ronivon Santiago 1 vaga
Suely Campos

PTB
Pastor Frankembergen Josué Bengtson
Silas Câmara 1 vaga

PL
Humberto Michiles Coronel Alves vaga do PSB

Raimundo Santos João Tota vaga do PP

Luciano Castro
Maurício Rabelo

PSB
Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga)
Hamilton Casara vaga do PSDB 1 vaga
Janete Capiberibe

PPS
Átila Lins 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Davi Alcolumbre

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Deley
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
Ivan Valente Lindberg Farias
José Pimentel Maninha vaga do PSB

Nilson Mourão Mariângela Duarte vaga do PSB

Roberto Gouveia
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PFL
Félix Mendonça vaga do PTB Luiz Carreira
Gervásio Silva Vic Pires Franco
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Onyx Lorenzoni (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Roberto Brant (Dep. do PL ocupa a vaga)
Robson Tuma (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira Osvaldo Biolchi
Darcísio Perondi 4 vagas



Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PTB 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 PP ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Alexandre Santos vaga do PSDB Antonio Joaquim
Darci Coelho vaga do PFL Feu Rosa vaga do PSDB

José Linhares Ivan Ranzolin
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Reginaldo Germano vaga do PFL

1 vaga Ronivon Santiago
PTB

Alberto Fraga vaga do PMDB Jair Bolsonaro
Arnaldo Faria de Sá Marcondes Gadelha vaga do PFL

Dr. Francisco Gonçalves Ricardo Izar
Marcus Vicente vaga do PP Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Carlos Mota Humberto Michiles
Chico da Princesa Maurício Rabelo
Medeiros Paulo Marinho vaga do PFL

Wellington Roberto
PSB

Dr. Evilásio (Dep. do PT ocupa a vaga)
Paulo Baltazar (Dep. do PT ocupa a vaga)

PPS
Leônidas Cristino Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares (Dep. do PSL ocupa a vaga)

PC do B
Jandira Feghali Alice Portugal

PRONA
Enéas 1 vaga

PSL
João Mendes de Jesus vaga do PDT

S.PART.
Luciana Genro vaga do PT

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 POLÍTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Chico Alencar César Medeiros
Devanir Ribeiro Colombo
Fernando Ferro João Alfredo
José Eduardo Cardozo Luiz Sérgio
Luiz Couto Maria do Carmo Lara
Paulo Delgado (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Rubens Otoni 1 vaga

PFL
André de Paula Antonio Carlos Magalhães Neto
Luiz Carlos Santos Eduardo Sciarra
Marcos Abramo José Rocha
Ronaldo Caiado Marcelo Guimarães Filho
Vic Pires Franco Paulo Bauer
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Zelinda Novaes

PMDB
Cezar Schirmer Almerinda de Carvalho
José Divino Jorge Alberto
Marcelino Fraga Leandro Vilela
Osmar Serraglio Mauro Benevides
Osvaldo Biolchi Vieira Reis

PSDB
Affonso Camargo Carlos Alberto Leréia
Aloysio Nunes Ferreira Nicias Ribeiro
Bonifácio de Andrada Thelma de Oliveira
João Almeida Vicente Arruda
Professora Raquel Teixeira 1 vaga

PP
Leodegar Tiscoski Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Edna Macedo
Paes Landim vaga do PFL José Múcio Monteiro
Philemon Rodrigues Neuton Lima
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PL
Carlos Rodrigues Almeida de Jesus
João Paulo Gomes da Silva Mário Assad Júnior
Lincoln Portela Oliveira Filho

PSB
Alexandre Cardoso 2 vagas
Luiza Erundina

PPS
Agnaldo Muniz Átila Lins

PDT
Severiano Alves Mário Heringer

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

S.PART.
Roberto Magalhães vaga do PTB João Fontes vaga do PT

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
Paulo Rocha Tarcisio Zimmermann
Vicentinho (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PFL
Coriolano Sales Celcita Pinheiro
João Batista Gerson Gabrielli
Paulo Bauer Onyx Lorenzoni
Robson Tuma (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Vilmar Rocha 2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani Jefferson Campos
Marcelo Teixeira Leandro Vilela



Wladimir Costa Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia Átila Lira
Eduardo Paes Carlos Sampaio
Ronaldo Dimas 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PP
Francisco Dornelles Leonardo Vilela
Nelson Meurer Luis Carlos Heinze
Roberto Balestra Vadão Gomes

PTB
Iris Simões Homero Barreto
Joaquim Francisco Paes Landim vaga do PFL

José Chaves vaga do PMDB Philemon Rodrigues
José Múcio Monteiro 1 vaga

PL
Almir Moura Heleno Silva
Miguel de Souza Milton Monti
Paulo Marinho vaga do PFL Raimundo Santos
Sandro Mabel

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa vaga do PDT

Isaías Silvestre 2 vagas
PPS

Cláudio Magrão Raul Jungmann
Maria Helena vaga do PMDB

PDT
Pompeo de Mattos (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PRONA
1 vaga 1 vaga

S.PART.
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 Ary Vanazzi
Jorge Bittar Paulo Pimenta
José Mentor Reginaldo Lopes
Paulo Bernardo Telma de Souza
Paulo Rubem Santiago Vignatti
Virgílio Guimarães Wasny de Roure
Walter Pinheiro (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PFL
Gerson Gabrielli Aroldo Cedraz
José Carlos Machado Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Eliseu Resende
Mussa Demes Gervásio Silva
Pauderney Avelino Júlio Cesar
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Vic Pires Franco

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca Ann Pontes
Luiz Bittencourt Jorge Alberto
Marcelo Teixeira Paulo Afonso

Max Rosenmann Pedro Chaves
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Eduardo Paes vaga do PFL Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius
Narcio Rodrigues (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Walter Feldman

PP
André Zacharow vaga do PDT Augusto Nardes
Delfim Netto Márcio Reinaldo Moreira
Francisco Dornelles 1 vaga
Romel Anizio

PTB
Armando Monteiro vaga do PMDB Arnon Bezerra vaga do PSDB

José Militão Enio Tatico
Nelson Marquezelli Pedro Fernandes
Ronaldo Vasconcellos (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Edmar Moreira Jaime Martins
João Leão João Paulo Gomes da Silva
Sandro Mabel Reinaldo Betão

PSB
Beto Albuquerque Pastor Francisco Olímpio
Renato Casagrande 1 vaga

PPS
Lupércio Ramos (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) João Herrmann Neto vaga do PPS

1 vaga
PC do B

Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin
PV

Edson Duarte Leonardo Mattos
PSC

Zequinha Marinho vaga do PTB

S.PART.
Fernando Gabeira vaga do PT

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 4 vagas
José Ivo Sartori
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi

Bloco PFL, PRONA
César Bandeira 4 vagas
Clóvis Fecury
Corauci Sobrinho
Murilo Zauith

PP
Feu Rosa Márcio Reinaldo Moreira
Professor Irapuan Teixeira Ronivon Santiago
Simão Sessim Suely Campos
Vanderlei Assis Wagner Lago



PSDB
Átila Lira Bonifácio de Andrada
Nilson Pinto Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira Rafael Guerra

PTB
Alberto Fraga Alex Canziani
Eduardo Seabra Elaine Costa
Jonival Lucas Junior Paes Landim

Bloco PL, PSL
Carlos Mota Almir Moura
Milton Monti João Caldas
Paulo Marinho Pedro Irujo

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Severiano Alves 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:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia

PMDB
Mendes Ribeiro Filho

PFL
Moroni Torgan
Secretário(a): -
Local: CEDI
Telefones: 216-5615 / 5625

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR O TRÁFICO DE ANIMAIS E PLANTAS

SILVESTRES BRASILEIROS, A EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO
ILEGAL DE MADEIRA E A BIOPIRATARIA NO PAÍS".

Presidente: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
Relator: Sarney Filho (PV)
Titulares Suplentes

PT
Dr. Rosinha João Alfredo
Henrique Afonso 3 vagas
Leonardo Monteiro
Nilson Mourão

PMDB
Leandro Vilela 3 vagas
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

Bloco PFL, PRONA

João Carlos Bacelar 3 vagas
Robson Tuma
1 vaga

PP
Antonio Joaquim Roberto Balestra
1 vaga 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Nicias Ribeiro
Nilson Pinto Thelma de Oliveira

PTB
Antonio Cruz Pastor Reinaldo
Josué Bengtson 1 vaga

Bloco PL, PSL
Coronel Alves João Caldas
Miguel de Souza 1 vaga

PPS
Lupércio Ramos Maria Helena

PSB
Hamilton Casara 1 vaga

PDT
Gervásio Oliveira Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Edson Duarte
Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6276/6252
FAX: 216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR A AÇÃO CRIMINOSA DAS MILÍCIAS PRIVADAS

E DOS GRUPOS DE EXTERMÍNIO EM TODA A REGIÃO
NORDESTE".

Presidente: Bosco Costa (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Relator: Luiz Couto (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Guilherme Menezes
João Alfredo José Pimentel
Luiz Alberto Maurício Rands
Luiz Couto Nelson Pellegrino

PFL
José Carlos Araújo Fernando de Fabinho
José Carlos Machado vaga do PRONA Rodrigo Maia
Marcelo Guimarães Filho 1 vaga
1 vaga

PMDB
Josias Quintal Pastor Pedro Ribeiro
Marcelo Castro Sandra Rosado
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB
Bosco Costa Carlos Sampaio
Helenildo Ribeiro João Campos
Vicente Arruda 1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte Nélio Dias

PTB
Jonival Lucas Junior Arnaldo Faria de Sá
Romeu Queiroz Osmânio Pereira

PL
João Caldas Almeida de Jesus
Marcos de Jesus Edmar Moreira

PSB
Dr. Ribamar Alves 1 vaga

PPS



Geraldo Thadeu Colbert Martins
PDT

1 vaga Davi Alcolumbre
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PRONA

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
Elimar Máximo

Damasceno
Secretário(a): Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo II, Sala 151-B
Telefones: 216-6213 / 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

Chico Alencar
PMDB

José Divino
PFL

Laura Carneiro
PSB

Alexandre Cardoso
PC do B

Jandira Feghali
Secretário(a): -

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 (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
Orlando Fantazzini

PMDB
Gilberto Nascimento
Jefferson Campos

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti

PP
Celso Russomanno

PSDB
Zulaiê Cobra

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Bloco PL, PSL
Wanderval Santos

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Luiza Erundina
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
Paulo Rocha
Professor Luizinho
Zico Bronzeado

PMDB

Alceste Almeida
PFL

Francisco Rodrigues
PTB

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
PT

Maninha
Zarattini

PMDB
Moreira Franco

PFL
Carlos Melles
Murilo Zauith
Robério Nunes

PP
Feu Rosa
Ivan Ranzolin

PTB
Jair Bolsonaro

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PL
Marcos de Jesus

PDT
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte

S.PART.
Fernando Gabeira
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 (PL)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Luiz Eduardo Greenhalgh
Virgílio Guimarães

PFL
José Roberto Arruda

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PSDB
Eduardo Barbosa

PL
Carlos Mota

PPS
Colbert Martins



PCdoB
Sérgio Miranda
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 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
PP

Nelson Meurer
PTB

Alex Canziani
PSDB

Luiz Carlos Hauly
S.PART.

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

Dr. Pinotti
(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
Dr. Evilásio

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: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

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 (PTB)
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil
Eduardo Valverde

PP
Luis Carlos Heinze

PTB
Alberto Fraga
Nilton Capixaba

PL
Miguel de Souza

PPS
Agnaldo Muniz

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
Chico Alencar

PMDB
Gilberto Nascimento
Josias Quintal



Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro

PP
Reginaldo Germano

PSDB
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Almir Moura
Wanderval Santos

PPS
Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Alexandre Cardoso

PDT
Mário Heringer
Secretário(a): -

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 (PSC)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros
Leonardo Monteiro

PMDB
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier

PP
Julio Lopes

PTB
Ronaldo Vasconcellos
Sandro Matos

PSC
Renato Cozzolino

PV
Deley
Edson Duarte
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho

S.PART.
Fernando Gabeira
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
Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB

Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL

Ivan Ranzolin
Ricardo Fiuza

PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

PL
Carlos Mota

PSB
Luiza Erundina

PPS
Rogério Teófilo

PDT
Severiano Alves
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
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
Professora Raquel Teixeira
Secretário(a): -



PREÇO DE ASSINATURA 
SEMESTRAL

Assinatura do DCD ou DSF s/o porte     R$31,00
Porte de Correio        R$96,00
Assinatura do DCD ou DSF c/o porte     R$127,60 (cada)
Valor do número avulso       R$0,30
Porte avulso        R$0,80

PREÇO DE ASSINATURA 
ANUAL

Assinatura do DCD ou DSF s/o porte     R$62,00
Porte de Correio        R$193,20
Assinatura do DCD ou DSF c/o porte     R$255,20 (cada)
Valor do número avulso       R$0,30
Porte avulso        R$0,80

ug – 00001
gestão – 020055

Os pedidos deverão ser acompanhados de Notas de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco de Brasil, Agência 4201-3, 
conta nº 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (0xx61) 244-5450, a favor do FUNSEEP, indicando a assinatura pretendida, con-
forme tabela de códigos identificadores abaixo discriminado:

Subsecretaria de Edições Técnicas    02005500001001-0
Assinaturas DCN       02005500001002-9
Venda de Editais       02005500001003-7
Orçamento/Cobrança      02005500001004-5
Aparas de Papel       02005500001005-3
Leilão        02005500001006-1
Aluguéis        02005500001007-x
Cópias Reprográficas      02005500001008-8

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/Nº – BRASÍLIA-DF – CEP-70165-900 

CGC 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN

Maiores informações pelos telefones (0xx61) 311-3803 – Serviço de Administração Econômica-Financeira/Controle de assi-
naturas, Mourão ou Solange.



EDIÇÃO DE HOJE: 324 PÁGINAS
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