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I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Declaro 
aberta a sessão.

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

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Fica dis-
pensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Passa-se 
à leitura do expediente.

O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO, servindo 
como 1° Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Ofício Circular nº 1/2005

RN, 12 de janeiro de 2005

Exmº Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara Federal
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Com o presente informo a Vossa Excelência que to-

maram posse os Vereadores deste Município em Sessão 
Solene no dia 1º de janeiro de 2005, na Câmara Municipal, 
para exercer o mandato no período de 2005 a 2008, na 
oportunidade em que também, foi eleita a Mesa Diretora 
dessa Casa para o biênio 2005/2006, assim constituída:

Presidente: Vereador Antonio Victor da Silva Neto
Vice-Presidente:  Vereadora Francisca Pereira Ribeiro
Primeiro Secretário:  Vereador José Irimar Câmara
Segundo Vereador:  Secretário Francisco Vital da Silva
Suplente:  Vereador Antonio Lourenço de Morais

Na oportunidade aproveitamos para renovar vo-
tos de estima e elevada considerações.

Cordiais Saudações, – Antonio Victor da Silva 
Neto, Presidente.

Ciente. Publique-se. Oficie-se. Arqui-
ve-se. 

Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-
sidente.

Ofício Circular nº 35/2005

Santana do Paraíso, 25 de janeiro de 2005

Gabinete e Secretaria da Câmara
Matéria: Presta Informações

Exmº Sr. João Paulo Cunha
D.D. Presidente da Câmara dos Deputados.
Praça dos Três Poderes – Câmara dos Deputados
Ed. Principal – Térreo – Gabinete da Presidência
Brasília – DF

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-
nos do presente para informa-lhes, a composição do 
Poder Legislativo Municipal do Município de Santana 
do Paraíso, devidamente empossado em 1º de janeiro 
de 2005, para a 45 Legislatura, a saber:

Mesa Diretora: Presidente: Antônio Afonso Duarte
Vice-Presidente:                  José Horácio de Barcelos
Secretário:                          Elvio Gomes da Cruz

Demais Vereadores: Jair Moraes de Oliveira
           José Geraldo de Oliveira
           José Iria de Brito
           José Maria de Oliveira
           José Vito Torres
           Oscar Fernandes da Costa

Comunicamos ainda, o novo endereço da Sede 
da Câmara Municipal, localizada à Av.Brasil nº 230 – 
Centro – Santana do Paraíso – MG, CEP 35.167-000, 
bem como o novo horário de atendimento ao Público, 
que é de Segunda a Sexta de 12:00 às 18:00 horas. 
Limitados ao exposto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente, – Antonio Afonso Duarte, Pre-
sidente.

Ciente. Publique-se. Arquive-se.
Em, 5-3-05. Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 212

Brasília, 15 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o nome do 

Deputado Josias Quintal passa a constar, na quali-

Ata da 28ª Sessão, Solene, Matutina,  
em 15 de março de 2005

Presidência dos Srs. Eduardo Gomes, 3º Secretário; Jorge Alberto,  
2º Suplente de Secretário
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dade de Titular, da relação encaminhada por esta Li-
derança, para compor o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar da Câmara dos Deputados (biênio 2005-
2007), em substituição ao nome do Deputado Hermes 
Parcianello.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e elevada consideração.

Publique-se.
Em 15-3-05, Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF/GAB/I/Nº 213

 
Brasília, 15 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Em atenção ao Oficio SGM/P nº 117/2005, en-

caminho a Vossa Excelência a relação dos nomes 
dos Deputados do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro – PMDB, que comporão o Conselho de Altos 
Estudos e Avaliação Tecnológica.

Titulares

Marcelo Castro
Mauro Benevides

Suplentes

Adelor Vieira
Asdrubal Bentes

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e elevada consideração. – Deputado 
José Borba, lider do PMDB.

Publique-se.
Em 15-3-05, Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Ofício nº  141-L-PFL/03

Brasília, 15 de março de 2005

Excelentíssimo Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Par-

tido da Frente Liberal que integrarão o Conselho de 
Altos Estudos e Avaliação Tecnologica.

Titulares

Deputado Félix Mendonça
Deputado Onyx Lorenzoni

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

Publique-se.
Em 15-3-2005, Severino Cavalcanti, 

Presidente.

OF. PSDB Nº 169/2005

Brasília, 14 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Carlos 

Sampaio, como membro titular, para integrar a Comis-
são de Defesa do Consumidor.

Respeitosamente, Deputado Alberto Goldman, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 15-3-2005, Severino Cavalcanti, 

Presidente.

OF. PSDB Nº 171/2005

Brasília, 14 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Ana Alen-

car, como membro suplente, para integrar a Comissão 
de Seguridade Social e Família.

Respeitosamente, – Deputado Alberto Goldman, 
Líder do PSDB.

Defiro. Publique-se.
Em 15-3-2005. Severino Cavalcanti, 

Presidente.

Of. Lid. PP nº 250

Brasília, 14 de março de 2005

Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício SGM/P nº 150, de 14.3.2005, 

indico o Deputado Leodegar Tiscoscki para integrar, 
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como titular, a Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul durante o biênio 2005-2007.

Cordialmente, – Deputado José Janene, Líder 
do PP.

Publique-se.
Em 15-3-2005. Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF/A/PSB/49 /05.

Brasília, 15 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

tado Reto Albuquerque para a vaga de titular e o deputado 
Renato Casagrande para a vaga de suplente da Comissão 
Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 
4776, de 2005, do Poder Executivo, que “dispõe sobre a 
gestão de florestas públicas para produção sustentável, 
institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o 
Serviço Florestal Brasileiro – SFB, cria o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Florestal – FNDF, e dá outras provi-
dências “, em substituição ao já indicado.

Atenciosamente, – Deputado Renato Casagrande, 
Líder do PSB.

Publique-se.
Em 15-3-2005.– Severino Cavalcanti, 

Presidente.

Ofício nº 91/PDT

Brasília, 15 de março de 2005

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Luiz Piauhyli-

no e Enio Bacci para integrarem, na condição de Titular e 
Suplente, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Priva-
tização do Setor Elétrico, em substituição aos Deputados 
Enio Bacci e Dr. Rodolfo Pereira, respectivamente.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos 
de consideração e apreço. – Deputado Severiano Al-
ves, Líder do PDT.

Publique-se. 
Em 15-3-2005. – Severino Cavalcanti, 

Presidente.

OF. Nº 18-PP/2005 – CCJC

Brasília, 9 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 821/03, apreciado por este Órgão Téc-
nico, em 8 de março do corrente.

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

Publique-se. 
Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF. Nº 20-PP/2005 – CCJC

Brasília, 9 de março de 2005

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 1.061/03, apreciado por este Órgão Técnico, 
em 08 de março do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Antonio Carlos Biscaia Presidente.

Publique-se. 
Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF. Nº 22-PP/2005 – CCJC

 Brasília, 9 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 3.000/03, apreciado por este Órgão Técnico, 
em 8 de março do corrente.

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

Publique-se 
Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 06441 

OF. Nº 23-PP/2005 – CCJC

Brasília, 9 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 1.111/04, apreciado por este Órgão Técnico, 
em 8 de março do corrente.

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

Publique-se. 
Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF. Nº 28-PP/2005– CCJC 

Brasília, 9 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

dências regimentais cabíveis, a Consulta nº 1/2003, 
apreciada por este Órgão Técnico, nesta data.

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

Publique-se 
Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF. Nº 29-PP/2005 – CCJC 

Brasília, 9 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.112/04, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

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

Publique-se. 
Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

OF. Nº 31 -PP/2005 – CCJC 

Brasília, 9 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.299/04, apreciado por este Órgão 
Técnico, nesta data.

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

Publique-se.
Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Ofício-Pres nº 123/05

Brasília, 9 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti.
Presidente da Câmara dos Deputados

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

mento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
ciação do Projeto de Lei nº 3.893/04, por este Órgão 
Técnico.

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

Respeitosamente, – Deputado Romeu Queiroz, 
Presidente.

Publique-se. 
Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. Nº 11 5/CEC

Brasília, 9 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 3.169/04

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação 
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do Projeto de Lei nº 3.169/04, da Sra. Rose de Freitas, 
que “cria o Monumento Natural da Pedra do Penedo, 
no Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo”, 
para publicação da referida proposição e do parecer a 
ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado, 
Presidente.

Publique-se. 
Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 116/CEC

Brasília, 9 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 3.65 1/04

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejeição do 
Projeto de Lei nº 3.651/04, do Sr. Ronaldo Vasconcellos, 
que “dispõe sobre a localização dos estabelecimentos 
de ensino básico em relação às vias terrestres situadas 
fora do perímetro urbano”, para publicação da referida 
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado, 
Presidente.

Publique-se. 
Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 119/CEC

Brasília, 9 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 2.168/03

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
rejeição do Projeto de Lei nº 2.168/03, do Sr. Elimar 
Máximo Damasceno, que “institui o Dia Nacional do 
Sacerdote”, para publicação da referida proposição e 
do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado, 
Presidente.

Publique-se. 
Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

Ofício nº 11/2005-P

 
Brasília, 15 de fevereiro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, nos termos do art. 

106 do Regimento Interno, a reconstituição do Projeto 
de Lei 1.697/03, de autoria do Sr. Geraldo Resende, 
que “Altera a Lei nº 9.263, de 12 de janeiro regula o 
§ 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata 
do familiar, estabelece penalidades e dá outras pro-
vidências”.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce-
lência protestos de estima e consideração. – Deputado 
Eduardo Paes, Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

Ofício nº 238/2005-Gab-837

 
Brasília, 15 de março 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília DF

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 56, inciso I, da Constituição 

Federal, c/c o artigo 235, inciso IV, RICD, comunico 
a Vossa Excelência a minha licença do mandato de 
Deputado Federal, a partir desta data, a fim de tomar 
posse no cargo de Secretário de Estado Chefe da 
Agência de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano 
do Distrito Federal, conforme Termo de Posse, que 
faço juntar a este por cópia.

Informo-lhe, ainda, que opto pela remuneração 
do mandato de Deputado Federal, de acordo com o 
artigo 56, § 3º, da Constituição Federal.

Atenciosamente, – Tadeu Filippelli, PMDB – 
DF.
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Termo de Compromisso e Posse que 
assina o senhor Nelson Tadeu Filippelli, 
nomeado para exercer o cargo de Secre-
tário de Estado-chefe da Agência de Infra-
Estrutura e Desenvolvimento Urbano do 
Distrito Federal.

Aos quinze dias do mês de março de 2005. Peran-
te Sua Excelência o Senhor Joaquim Domingos Roriz, 
Governador do Distrito Federal, compareceu o Senhor 
Nelson Tadeu Filippelli, nomeado conforme Decreto de 
10 de Março de 2005, publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal, ano XXXV nº 48, de 11 de março de 
2005, para exercer o cargo de natureza especial, Sím-
bolo CNE-03, de Secretário de Estado-Chefe da Agência 
de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do Distrito 
Federal, e, após prestar o compromisso de ser exato no 
cumprimento de seus deveres e atribuições, foi decla-
rado empossado, pelo que se lavrou o presente termo 
por ambos assinado. apresentou declaração de bens, 
que fica arquivada na seção de pessoal da Secretaria 
de Estado de Infra-Estrutura e Obras do Distrito Federal. 
– Joaquim Domingos Roriz, Governador – Nelson Ta-
deu Fillppelli, Secretário de Estado-Chefe.

Considere-se afastado, nos termos do ar-
tigo 56, inciso I e 3º da CF, de artigo 235, inciso 
IV, do RICD, em 15 de março de 2005, a partir 
das 19h. Convoque-se o respectivo suplente. 
Ao Senhor Diretor-Geral. Publique-se.

Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-
sidente.

Brasília, 15 de março de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, co-

munico-lhe que aceito reassumir o mandato de Depu-
tado Federal, na qualidade de Suplente, pelo Distrito 
Federal, nos termos do art. 241, inciso II, do RICD.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro-
testos de consideração e apreço. – Osório Adriano, 
PFL/DF.

Publique-se, nos termos do artigo 241, 
inciso II, do RICD. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-
sidente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 235, DE 2005 

(Do Sr. Josias Quintal)

Altera a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996, que institui o Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e Empresas de Peque-
no Porte – Simples.

Despacho: Apense-se a(o) Plp-155/2004
Apreciação: Proposição sujeita à apre-

ciação do Plenário.
Publicação Inicial Art. 137, caput – 

RICD

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

o inciso XIII do art. 9º da Lei nº 9.317, de 5 de dezem-
bro de 1996, as empresas que prestam exclusivamente 
serviços de academia de ginástica.

Art. 2º O inciso XIII do art. 9° da Lei n° 9.317, de 
5 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 9°......................................... ..........
 ..............................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
XIII – que preste serviços profissionais de 

corretor, representante comercial, despachan-
te, ator, empresário, diretor ou produtor de es-
petáculos, cantor, músico, dançarino, médico, 
dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, 
arquiteto, físico, químico, economista, contador, 
auditor, consultor, estatístico, administrador, 
programador, analista de sistema, advogado, 
psicólogo, professor, jornalista, publicitário, ou 
assemelhados, e de qualquer outra profissão 
cujo exercício dependa de habilitação profis-
sional legalmente exigida;”

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

Justificação

A Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que 
instituiu o SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamen-
to de Impostos e Contribuições das Microempresas e 
das Empresas de Pequeno Porte, inclui, no inciso XIII 
do art. 9°, que relaciona as pessoas jurídicas que não 
poderão optar pela inscrição no SIMPLES, as pessoas 
jurídicas que prestem serviços de fisicultor ou asseme-
lhados, o que abrange as academias de ginástica.

A vedação, em nosso modo de ver, não tem ra-
zão de ser. As referidas empresas prestam relevantes 
serviços à sociedade, empregam grande volume de 
mão-de-obra e devem poder optar pelo regime sim-
plificado de tributação como qualquer outra pequena 
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empresa, desde que respeitados os limites de receita 
bruta previstos na legislação

Por essas razões é que apresentamos o presente 
projeto de lei complementar que suprime a vedação 
contida no inciso XIII do art. 9º da Lei nº 9.317/96, no 
sentido de permitir a opção pelo SIMPLES por parte 
das pequenas empresas que prestam serviços de aca-
demia de ginástica.

Esperamos contar com o apoio de nossos ilustres 
Pares para a aprovação da proposta.

Sala das Sessões, 1º de março de 2005. – Depu-
tado Josias Quintal.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 236, DE 2005 

(Do Sr. João Lyra)

Autoriza o Poder Executivo a criar 
a Região Integrada de Desenvolvimento 
do Turismo da Grande Maceió e instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento 
do Turismo da Grande Maceió e dá outras 
providências.

Despacho: Às Comissões de Turismo 
e Desporto, Amazônia, Integração Nacional 
e de Desenvolvimento Regional, Finanças e 
Tributação (Art. 54 Ricd) Constituição 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 É o Poder Executivo autorizado a criar a 

Região Integrada de Desenvolvimento do Turismo da 
Grande Maceió, com o objetivo de articular e harmo-
nizar as ações administrativas da União e do estado 
de Alagoas, conforme o previsto no inciso IX do art. 
21, no art. 43, e no inciso IV do art. 48 da Constitui-
ção Federal.

§ 1º A Região de que trata este artigo é cons-
tituída pelos municípios de Coqueiro Seco, Barra de 
São Miguel, Barra de Santo Antônio, Maceió, Marechal 
Deodoro, Messias, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Santa 
Luzia do Norte e Satuba, no Estado de Alagoas.

§ 2º Os municípios que vierem a ser constituídos, 
a partir de desmembramento de território de Municí-
pios citados no parágrafo anterior, passarão a compor, 
automaticamente, a Região Integrada de Desenvolvi-
mento do Turismo da Grande Maceió.

Art. 2º Será criado um Conselho Administrativo, 
que coordenará as atividades da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Turismo da Grande Maceió.

Parágrafo único. As atribuições e a composição 
do Conselho Administrativo de que trata este artigo 
serão definidas em regulamento, dele participando re-
presentantes do estado de Alagoas e dos municípios 
abrangidos pela Região Integrada de Desenvolvimento 
do Turismo da Grande Maceió.

Art. 3º Consideram-se de interesse da Região 
Integrada de Desenvolvimento do Turismo da Grande 
Maceió os serviços públicos comuns ao estado de Ala-
goas e aos municípios que a integram, especialmente 
aqueles relacionados às áreas de Turismo, Serviços 
de Transportes, Meio Ambiente, Recursos Hídricos, 
de infra-estrutura básica e de prestação de serviços, 
voltados para a geração de emprego e renda.

Art. 4º É o Poder Executivo autorizado a instituir 
o Programa Especial de Desenvolvimento do Turismo 
da Grande Maceió.

Art. 5º Os programas e projetos prioritários para a 
Região, com especial ênfase para os relativos a Turis-
mo, Sistemas de Transportes, Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos, infra-estrutura básica e geração de emprego 
e renda serão financiados com recursos:

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

II – de natureza orçamentária, que lhes fo-
rem destinados pelo estado de Alagoas e pelos 
municípios abrangidos pela Região Integrada 
de que trata esta Lei Complementar;

III – de operações de crédito externas 
e internas.

Art. 6º A União poderá firmar convênios com o 
estado de Alagoas e com os municípios referidos no § 
1º do art. 1º, com a finalidade de atender ao disposto 
nesta Lei Complementar. 

Parágrafo único. Os convênios também poderão 
ser firmados isoladamente ou com o conjunto dos mu-
nicípios de que trata o caput.

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

O Projeto de Lei Complementar que ora apresen-
tamos tem sua adequação constitucional, fundamenta-
da em três dispositivos constitucionais, a saber:

• O Art. 21 em seu inciso IV estabelece que é 
de competência da União elaborar e executar planos 
nacionais e regionais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; (grifo nosso)

• O art. 43 (Das Regiões), caput, reza que a União 
poderá articular sua ação em um mesmo complexo geo-
econômico e social, visando a seu desenvolvimento e 
à redução das desigualdades sociais; (grifo nosso)
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• Por último, o art. 48, inciso IV, prevê que cabe 
ao Congresso Nacional dispor sobre planos e progra-
mas setoriais. (grifo nosso).

Destarte, o legislador constituinte formalizou re-
gras claras e objetivas de intervenção da União nas 
esferas nacional, regional e setorial.

Convém salientar que a proposta difere fundamen-
talmente de criação das “regiões de desenvolvimento 
integrado”, prevista nas Leis Complementares nºs 94, 
de 1998, e 112 e 113, ambas de 2001. No caso des-
sas LCs, pretende-se alcançar o desenvolvimento re-
gional, abrangendo municípios fronteiriços de estados 
diferentes, enquanto este PLP visa ao desenvolvimento 
integrado de municípios de um mesmo estado, tendo 
o Turismo como “carro-chefe”, portanto, de natureza 
setorial. É evidente que o que se busca é a dinamiza-
ção das atividades turísticas em um espaço geográfi-
co especial, de inquestionável vocação turística. Com 
efeito, a “articulação” desejada, por parte da União, 
será essencial no desenvolvimento turístico integrado 
da Região Metropolitana de Maceió-RMM, mediante 
um planejamento setorial conseqüente, abrangendo 
projetos e ações que a retirem da situação de penúria 
em que se encontra.

Em que pese esse quadro de extremas dificulda-
des, a RMM apresenta indiscutível potencial para um 
crescimento ordenado e capaz de gerar, no médio e 
longo prazo, amplos benefícios sociais e econômicos 
para seu quase um milhão de habitantes.

Mencionada Região tem caraterísticas eminen-
temente balneárias, pelas suas ligações territoriais 
com a orla marítima e lagunar, com total tendência de 
integração para o desenvolvimento setorial da econo-
mia turística.

A RMM forma um complexo geoeconômico com 
características únicas em todo o País. Localizada en-
tre o mar e um complexo lagunar (lagoas Manguaba 
e Mundaú), exibe um só conjunto, um só aglomerado 
urbano-social, interligado por fronteiras marítimas, la-
custres e terrestre e, por isso, Maceió foi denominada 
de “Cidade das Águas”.

Por essa condição natural, ímpar, de que é pos-
suidora, Maceió foi, até duas décadas atrás, o tercei-
ro destino turístico do Nordeste, posição que perdeu 
em face de fatores negativos, generalizados em toda 
a RMM, como os seguintes:

• Crescimento populacional desordenado com 
quase 60% de seus cidadãos ocupando favelas e 
cortiços;

• Crescente poluição ambiental;
• Um dos mais baixos serviços de saneamento bá-

sico do Brasil Maceió só tem 47,1% de seus domicílios 
ligados à rede geral de esgotos, tragédia ainda maior 

nos demais municípios, como Santa Luzia do Norte e 
Paripueira, que só têm 2,4% de seus domicílios com 
serviços regulares de esgoto sanitário.

A degradação ambiental, como acentuado, de-
terminou a queda de Maceió para o quinto lugar como 
destino turístico do Nordeste, provocando imensuráveis 
prejuízos à cidade, em termos de geração de emprego 
e de renda. Esse fato também contribuiu para tolher e 
inibir novos investimentos na infra-estrutura hoteleira, 
que envelheceu rapidamente.

Sem dúvida, a ausência de um plano setorial de 
desenvolvimento comandado pela União ajuda no pro-
cesso predatório de RMM, condenando-a a um futuro 
anunciado de pobreza e abandono, de desemprego e 
de esfacelamento de seu inigualável potencial econô-
mico e turístico. A RMM necessita, urgentemente, da 
intervenção do governo federal, porque o governo do 
estado de Alagoas não dispõe de recursos financeiros, 
tampouco do instrumental administrativo e gerencial, 
para tornar conseqüente o que determina a Constitui-
ção da República. Como pode o Estado arcar com tais 
responsabilidades, se, por exemplo, em 2004, outra vez 
apresentou déficit orçamentário e o seu PIB cresceu 
somente 0,2%?

A intervenção da União é a única alternativa para 
a solução dos problemas já pontuados, aos quais se 
devem juntar ações direcionadas para projetos de 
abastecimento d’água, drenagem de águas pluviais, 
infra-estrutura de transporte lacustre e terrestre, re-
cuperação do meio ambiente (inclusive arrecadação 
e destinação do lixo produzido) e desenvolvimento da 
piscicultura, entre outras ações.

Pelo exposto, não há como deixar de reconhecer 
a perfeita adequação do Projeto de Lei Complementar 
à Carta Magna e o caráter SETORIAL, PIONEIRO, re-
levante e indispensável de que se reveste.

Nesse contexto, é inegável a responsabilidade 
constitucional da União em promover o desenvolvimen-
to e reduzir as diferenças econômicas e sociais, tanto 
nacionais e regionais como, e sobretudo, as desigual-
dades setoriais de atividades econômicas que, mesmo 
sendo comuns, são também desiguais nos diversos 
complexos geoeconômico existentes no País.

Na convicção de que o inciso IV do artigo 48 da 
Constituição Federal recepciona, por direito e justiça, 
a legítima aspiração de cidadania, desenvolvimento e 
padrão digno de qualidade de vida dos brasileiros do 
estado de Alagoas, temos a honrosa oportunidade de 
apresentar aos nossos Pares o presente Projeto de 
Lei Complementar.

Confiantes no compromisso constitucional da Câ-
mara dos Deputados de promover o desenvolvimento 
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do Brasil, pedimos o indispensável apoio para a sua 
aprovação, em nome do povo alagoano.

Sala das Sessões, 2 de março de 2005. – João 
Lyra, Deputado Federal (PTB – AL).

PROJETO DE LEI Nº 4.860, DE 2005 
(Do Sr. João Caldas)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
empresa autorizatária do serviço móvel 
pessoal de instalar nos municípios com 
população igual ou superior a três mil ha-
bitantes estações rádio base ou repetidoras 
para a prestação adequada e contínua do 
serviço móvel pessoal.

Despacho: Às Comissões de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática; e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 Ricd) 

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

Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A empresa autorizatária do serviço móvel 

pessoal é obrigada a instalar nos municípios com popu-
lação igual ou superior a três mil habitantes estações 
rádio base ou repetidoras para a prestação adequada 
e contínua do serviço móvel pessoal.

Art. 2º O não cumprimento do disposto no artigo 
anterior sujeita a empresa autorizatária ao pagamento 
de multa no valor de um milhão de reais, que deverá 
ser revertida para a União, e, no caso de reincidência, 
à perda da autorização para a exploração do serviço 
móvel pessoal.

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

Justificação

Segundo dados divulgados no dia 18 de janeiro 
de 2005 pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL, o mês de dezembro de 2004 registrou o maior 
número de habilitações mensais de aparelhos móveis 
celulares no Brasil, com 4.416.843 de novos acessos, 
superando o recorde anterior – de 3,36 milhões de ha-
bilitações – registrado em dezembro de 2003. O ano 
de 2004 fechou assim com um total de 65.605.577 de 
acessos em operação, ou seja, 19.232.311 milhões de 
novos usuários do serviço móvel pessoal.

Infelizmente, não obstante o recorde expressivo 
de 19.232.311 milhões de novos usuários do serviço, 
constata-se hoje que atualmente apenas 2.641 dos 
5.507 municípios brasileiros dispõem ou podem utili-
zar o serviço móvel pessoal, o que implica afirmar que, 
ainda que possuam um aparelho móvel celular, mais 

de 30 milhões de habitantes de 2.866 municípios não 
usufruem o serviço móvel pessoal, conforme dados 
constantes da página eletrônica da ANATEL (fonte: 
http://www.anatel.gov.br/Tools/frame.asp?link=/comu-
nicacao_movel/smc/metas/smc_brasil.pdf).

Desse modo, com o objetivo de acabar com essas 
distorções e desigualdades, o presente projeto de lei 
visa a obrigar a empresa autorizatária do serviço mó-
vel pessoal a instalar nos municípios com população 
igual ou superior a três mil habitantes estações rádio 
base ou repetidoras, tudo para que seja assegurada 
a um maior número de brasileiros a prestação ade-
quada e contínua do serviço móvel celular, possibili-
tando assim o acesso à comunicação e a igualdade 
de oportunidades.

Por fim, importante destacar que as cominações 
previstas no artigo 2º, quais sejam, multa no valor de 
um milhão de reais e, no caso de reincidência, perda 
da autorização para a exploração do serviço móvel 
pessoal, pretendem antes estimular o cumprimento 
da Lei do que punir propriamente a empresa autori-
zatária, mostrando-se assim plenamente razoáveis e 
proporcionais para tornar realidade, para mais de 30 
milhões de pessoas, o acesso e fruição do serviço 
móvel pessoal. 

Sala das Sessões, 7 março de 2005. – Deputado 
João Caldas, PL/AL.

PROJETO DE LEI Nº 4.861, DE 2005 
(Do Sr. João Caldas)

Dispõe sobre o direito do usuário do 
serviço móvel pessoal de acessar e consul-
tar no visor de sua estação móvel os valo-
res das tarifas, preços e demais encargos 
decorrentes do seu contrato de prestação 
de serviço móvel pessoal.

Despacho: Apense-se ao PL-
3.213/2000

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O usuário do serviço móvel pessoal tem 

direito a acessar e consultar gratuitamente no visor 
de sua estação móvel os valores das tarifas, preços 
e demais encargos decorrentes do seu contrato de 
prestação do serviço móvel pessoal.

Art. 2º Compete à prestadora do serviço móvel 
pessoal a qual o usuário está contratualmente vincu-
lado assegurar a inviolabilidade do sigilo das comuni-
cações, bem como a confidencialidade dos dados e 
informações decorrentes do exercício do direito dis-
posto no artigo anterior.
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Art. 3º Independentemente do plano de serviço, a 
prestadora do serviço móvel pessoal deve especificar 
ao usuário, para cada chamada originada ou chamada 
a cobrar, as seguintes informações mínimas:

I – a área de registro de origem e a área 
de registro ou localidade de destino da cha-
mada;

II – o código de acesso chamado;
III – a data e horário (hora, minuto e se-

gundo) do início da chamada;
IV – a duração da chamada (hora, minu-

to e segundo);
V – o valor da chamada;
VI – o valor do adicional por chamada; 
VII – a variação dos valores de comuni-

cação por horário, inclusive os cobrados pelas 
demais prestadoras na área de mobilidade do 
usuário.

Art. 4º O direito previsto nesta Lei não exclui ou-
tros decorrentes da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, de regulamentos expedidos pelas autoridades 
administrativas competentes, bem como dos que de-
rivem do contrato de prestação firmado com o usuário 
do serviço móvel pessoal.

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

Justificação

Com as inovações tecnológicas de que hoje dis-
pomos o usuário do serviço móvel pessoal pode a 
qualquer hora e lugar enviar e receber e-mails, trocar 
mensagens instantâneas, participar de salas de bate-
papo, consultar informações financeiras, realizar trans-
ferências bancárias, ler notícias atualizadas de jornais, 
revistas e portais de informação, verificar condições de 
trânsito, saber a previsão do tempo, conhecer serviços 
públicos, buscar dicas de bares, restaurantes e cinema, 
enfim, acessar as mais diversas informações disponí-
veis na internet, tudo com a conveniência e mobilidade 
que só o aparelho móvel celular pode oferecer.

Contudo, não obstante os avanços, serviços e 
vantagens enumerados no parágrafo anterior, o usuário 
do serviço móvel celular no Brasil não pode acessar 
e consultar no visor de sua estação móvel quaisquer 
extratos ou informações financeiras relativas ao seu 
contrato de prestação do serviço móvel pessoal.

Nesse contexto, o presente projeto de lei visa a 
eliminar essa incompreensível contradição hodierna, 
assegurando assim ao usuário de serviço móvel pessoal 
no Brasil o direito de acessar e consultar gratuitamente 
no visor de sua estação móvel todos os valores das 
tarifas, preços e demais encargos decorrentes do seu 
contrato de prestação do serviço móvel pessoal.

Mister comentar em especial que, ao dispor acer-
ca das informações mínimas que devem ser prestadas 
ao usuário quando do acesso e consulta na estação 
móvel, notadamente a de especificação dos valores 
de comunicação cobrados pela demais prestadoras na 
área de mobilidade do usuário (artigo 3º, inciso VII), 
o novo direito preceituado neste projeto de lei torna 
possível a comparação e a concorrência de serviços 
e preços, fortalecendo assim a relação de confiança 
e transparência que deve existir entre as partes con-
tratantes, ainda mais quando se considera o direito do 
usuário de escolher livremente a prestadora de serviço 
móvel pessoal que melhor lhe atender, com excelência 
e qualidade, os interesses e expectativas.

Por fim, impõe-se esclarecer que o direito ora 
proposto em benefício de todos os usuários do serviço 
móvel pessoal no Brasil não exclui outros decorrentes 
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, de regu-
lamentos expedidos pelas autoridades administrativas 
competentes, bem como dos que derivem do contrato 
de prestação firmado com o próprio usuário do serviço 
móvel pessoal.

Sala das Sessões, 7 março de 2005. – Deputado 
João Caldas, PL/AL.

PROJETO DE LEI Nº 4.863, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

Torna obrigatória a presença de um 
segurança nos locais onde houver termi-
nais de auto-atendimento bancário.

Despacho: Apense-se ao Pl-4.057/1998
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação do Plenário
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º – Ficam os locais nos quais se encontram 

terminais de auto-atendimento bancário, conhecidos 
como caixas eletrônicos, obrigados a manter um se-
gurança sempre presente, devidamente treinado e 
uniformizado.

§1º Deverá haver um segurança presente durante 
todo o tempo de funcionamento do terminal.

§ 2º Nos casos em que o estabelecimento já 
possuir um ou mais seguranças, pode-se utilizar os 
mesmos para os fins desta lei.

Art. 2º O descumprimento desta lei acarretará a 
imposição de multa cujo valor será definido pelo Po-
der Executivo.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta 
lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de sua publicação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.
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Justificação

Não é raro em nosso dia-a-dia a notícia de ocor-
rência de assaltos e golpes a pessoas que fazem uso 
de Caixas Eletrônicos, o que espalha muito temor e 
espanto em nossa sociedade. Muitas medidas de pro-
teção já foram tomadas, mas a insegurança continua 
muito presente, frente aos grandes índices de violên-
cia alcançados.

Observando tal situação, surge a necessidade 
de serem tomadas medidas para que seja garantida a 
segurança de todos os usuários deste serviço, já que 
se trata de algo tão útil para toda a população.

Assim, apresentamos o referido projeto, que visa 
dissipar a insegurança que ronda os usuários deste 
serviço, dando-lhes maior segurança e comodidade. 
Ainda, visa também proteger os próprios estabeleci-
mentos que abrigam estes caixas, além de tentar re-
duzir o número de seqüestros relâmpagos e assaltos 
que tem por objetivo obrigar o coagido a retirar nesses 
terminais todos os valores disponíveis em sua conta 
bancária possíveis.

Com essa atitude, esperamos diminuir toda essa 
onda de violência que vem ocorrendo em nossos Esta-
dos, além de coagir estes meliantes, já que será maior 
a segurança, na tentativa de alcançar o nosso objetivo 
principal, que é o bem estar de toda a sociedade.

Certo do grande alcance social da presente propo-
sição, submeto para apreciação de vossas excelências, 
esperando contar co a aprovação da mesma. 

Sala das Sessões, 7 de março de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.864, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

Obriga os supermercados a divulga-
rem em destaque a data de vencimento da 
validade dos produtos incluídos em todas 
as promoções especiais lançadas por estes 
estabelecimentos.

Despacho: Às Comissões de Defesa 
do Consumidor e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 Ricd) 

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Todos os supermercados e estabelecimen-

tos afins, ficam obrigados a expor de forma destaca-
da, através de cartaz afixado em local de destaque, 
a data de validade dos produtos que fizerem parte de 

promoções especiais e/ ou relâmpagos feitas em suas 
dependências.

Parágrafo único. Quando os produtos anunciados 
apresentarem mais de um prazo de validade, todos 
deverão ser divulgados de igual maneira.

Art. 2º O destaque dos cartazes com as datas 
de vencimento deverão respeitar a mesma proporção 
daqueles que destacarem os preços promocionais.

Parágrafo único Caso a divulgação da promoção 
seja feita oralmente, através de etiquetas marcadas, ou 
por qualquer outro meio, o prazo de validade deverá ser 
anunciado pelo mesmo método, simultaneamente.

Art. 3º O descumprimento desta Lei sujeitará o 
infrator às seguintes sanções:

I – advertência por escrito da autorida-
de competente, esclarecendo que , em caso 
de reincidência, estará sujeito às penalidades 
previstas nos itens II e III abaixo:

II – multa de 1.000 (um mil) a 5.000 (cin-
co mil) UFIR’s na Segunda infração;

III – multa de 10.000 (dez mil) a 15.000 
(quinze mil) UFIR’s a partir da terceira infra-
ção.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação

O Código de Defesa do Consumidor protege 
contra eventuais abusos cometidos por fornecedores 
na disposição de produtos ao público em geral. Há de 
se colocar em comércio somente aqueles bens que se 
mostrem aptos aos fins a que se destinam. Sendo co-
locados produtos impróprios ao consumo, por qualquer 
motivo, pode o consumidor, sentindo-se lesado, reque-
rer a troca do bem ou a restituição do valor pago ou, 
ainda, o abatimento proporcional do preço, nos termos 
do artigo 18, incisos I a III, do citado Código.

Mas é comum vermos em estabelecimentos co-
merciais (supermecados), a exposição de produtos com 
data de vencimento muito próxima da data de venda 
do produto, sem nenhum aviso ao consumidor final, 
causando muitas vezes um prejuízo ao mesmo. 

A presente proposição vem sanar esta falha na 
legislação do Código de Defesa do Consumidor, que 
não prevê qualquer restrição para tal prática, promo-
vendo assim a fixação de cartazes informativos o con-
sumidor, para que o mesmo não sejam lesado com a 
compra de um produto que está prestes a vencer. 

Diante do aqui exposto, solicito o apoio dos nobres 
Pares para aprovação da presente proposição. 
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Sala das Sessões, 7 de março de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.865, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

Dispõe sobre a criação do “Programa 
Odonto-Móvel” e dá outras providências.

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

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

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

no âmbito do Ministério da Saúde, o Programa Odon-
to-Móvel.

Art. 2º O Programa Odonto-Móvel a que se refere 
esta Lei, funcionará em caráter itinerante e terá como 
objetivos práticos:

I – Oferecer à população os procedi-
mentos odontológicos, exame clínico, técni-
ca de escovação e higienização, aplicação 
de flúor, e por fim, o processo de obturação, 
restauração ou de extração, de acordo com a 
necessidade;

II – Oportunizar o atendimento pelo cri-
tério da ordem de chegada, não sendo neces-
sário fazer o agendamento prévio.

III – Distribuir a cada pessoa assistida 
pelo Programa, um kit de higiene bucal con-
tendo uma escova de dente, pasta, fio dental 
e folheto informativo com dicas sobre os cui-
dados com a saúde bucal.

Art. 3º Os objetivos maiores que esta Lei visa 
alcançar são:

I – Prevenção de doenças;
II – Promoção da saúde bucal;
III – Resgate da auto-estima dos cidadãos.
Art. 4º As despesas para a execução e a con-

seqüente aplicabilidade desta Lei, correrão por con-
ta de dotação orçamentária própria do ministério da 
Saúde, a qual poderá ser suplementada caso haja 
necessidade.

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

Justificação

O Projeto de Lei que ora apresentamos visa 
criar no âmbito do Ministério da Saúde, o Programa 
Odonto-Móvel, objetivando a prevenção de doenças 
relacionadas à saúde bucal.

Na última década, o Brasil avançou muito na 
área de saúde bucal infantil. Contudo, a situação de 
adolescentes, adultos e idosos está entre as piores 
do mundo.

O mega-programa do Governo Federal denomina-
do “Brasil Sorridente” traçou, recentemente, o mapa de 
saúde bucal do povo brasileiro, realizando mais de 100 
mil exames em 250 municípios. Tal mapa detectou os 
indicadores para a política nacional de saúde bucal.

Focando esta realidade que é a mesma em todos 
os Estados da Federação, é que propomos a expansão 
do programa para todos os municípios do País com a 
criação do referido programa supra citado, que visa:

1) A oferta de procedimentos odontológicos à 
população, especificamente exame clínico, técnica de 
escovação, aplicação de flúor, restauração, extração;

2) A distribuição de um kit de higiene bucal a 
cada pessoa assistida;

3) A prevenção de doenças;
4) O resgate da auto-estima dos cidadãos.
Em razão da mobilidade do programa, e os ser-

viços que se propõe a oferecer, terão um alto alcan-
ce social, levando seus benefícios a toda população 
carente.

Diante do aqui exposto, solicito o apoio de meus 
pares para a aprovação desta Proposição. 

Sala das Sessões, 7 de março de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.866, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

Obriga que a SERASA, o SPC e quais-
quer outros órgãos de cadastros negativos 
sejam obrigados a comunicar ao consu-
midor, por carta registrada na modalidade 
de aviso de recebimento (AR), quando da 
negativação de seu nome.

Despacho: Apense-se ao Pl-
1.547/1991

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam obrigados o Serviço de Proteção 

ao Crédito -SPC, a SERASA S/A e quaisquer outros 
órgãos de bancos de dados ou de cadastros negativos 
a comunicar ao consumidor, por escrito, através de car-
ta registrada na modalidade de Aviso de Recebimento 
(AR), a inclusão de dados pessoais do consumidor, 
em seu sistema de negativação.

Art. 2º A inclusão de dados pessoais do consu-
midor no sistema de negativação, somente poderá 
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ser efetuada após a confirmação do recebimento, da 
comunicação.

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

Justificação

Até o advento do Código do Consumidor não havia 
no Brasil texto específico de lei que regulamentasse os 
bancos de dados e de cadastros de consumidores.

O presente projeto objetiva, dar efetividade ao 
espírito do crédito direto ao consumidor, garantindo ao 
consumidor uma informação segura e, por conseguinte, 
uma relação de consumo segura, no que diz respeito à 
abertura de cadastros negativos de consumidores.

O meio de comunicação atualmente utilizado por 
tais órgãos para comunicação da inscrição negativa 
do nome do consumidor é a remessa de carta sim-
ples, que nem sempre chega efetivamente às mãos 
do consumidor.

A preocupação é mais alarmante quando consi-
deramos as incontáveis reclamações que chegam aos 
PROCON’S estaduais, e aos juizados especiais cíveis, 
acerca da realização de compras a crédito, empréstimos 
e outros tantos contratos com documentos furtados, 
roubados ou falsificados. Nestes casos, o consumidor 
jamais será informado, em razão da utilização de en-
dereço falso, da abertura de cadastro em seu nome, 
já que é ineficaz e inseguro o meio de comunicação 
de tais entidades.

Com a comunicação por carta registrada na mo-
dalidade de aviso de recebimento, o órgão cadastral 
somente poderá efetuar a abertura da inscrição ne-
gativa após a comprovação do recebimento da carta 
pelo consumidor

Os cadastros negativos devem servir para auxi-
liar aos fornecedores de produtos e serviços, em suas 
vendas, e não servir como punição ou distribuição de 
injustiças. Melhor dizendo: a abertura de cadastros, 
nos arquivos de consumo, deve ser realizada com 
responsabilidade.

A questão é que as empresas remetem sim-
ples cartas ao consumidor – repetimos – que, muitas 
vezes, são extraviadas, ou remetidas para endereço 
inexistente.

Enfim o modo da comunicação é inseguro e falho, 
causando prejuízos sérios ao cidadão em geral, que 
acaba tendo seu nome negativado sem ser cientifica-
do e, por fim, entre outros danos, muitas vezes deixa 
até de conseguir um emprego.

Diante do aqui exposto solicito o apoio dos Nobres 
Pares para aprovação da presente proposição. 

Sala das Sessões, 7 de março de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 4.869, DE 2005 
(Do Sr. Roberto Jefferson)

Acrescenta o inciso X ao art. 6º da Lei 
nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que 
“Dispõe sobre registro, posse e comerciali-
zação de armas de fogo e munição, sobre o 
Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define 
crimes e dá outras providências”. 

Despacho: Às Comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado 
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 O art. 6º, da Lei nº 10.826, de 22 de de-

zembro de 2003 passa a vigorar acrescido do seguin-
te inciso X:

“Art. 6º ..................................................
................................ .......................................  
 .......................................................................  
 .......................................................................

X – os advogados.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Justificação

Com o advento do Estatuto do Desarmamento, os 
advogados ficaram totalmente desprotegidos. A proibi-
ção para o porte de arma de fogo atingiu em cheio esta 
nobre classe de profissionais que, se forem apanha-
dos portando arma de fogo, serão presos, sem direito 
a fiança e passarão pelo grande vexame de terem de 
responder a um processo criminal, o que os desacre-
ditará perante a comunidade em que vivem.

Além disso, a defesa pessoal é uma necessida-
de para muitos advogados que, a exemplo dos ma-
gistrados e membros do Ministério Público, exercem 
atividades de risco à própria vida e à sua integridade 
física. Não vemos justificativa plausível para que esse 
direito lhes seja negado, uma vez que as atividades 
por eles desenvolvidas em tudo se assemelham às 
dos membros do Ministério Público e da Magistratu-
ra. Essa semelhança é prevista na Lei nº 8.906/1994, 
em seus arts. 2º e 6º, motivo suficiente para que aos 
advogados seja estendido o mesmo direito que é as-
segurado aos magistrados e aos membros do Ministé-
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rio Público, pois estão sujeitos às mesmas ameaças, 
riscos e perigos.

É no sentido de corrigir esta distorção que nos 
dispomos a apresentar esta proposição, que altera o 
texto da Lei nº. 10.826/2003 com a intenção de incluir 
os advogados no rol das classes profissionais cujos 
integrantes são autorizados a portar armas de fogo.

Na convicção, portanto, de que a nossa proposi-
ção se constitui em aperfeiçoamento oportuno e conve-
niente para o ordenamento jurídico federal, esperamos 
poder contar com o valioso apoio dos nobres Pares 
em favor de sua aprovação nesta Casa.

Sala das Sessões, 8 de março de 2005. – Depu-
tado Roberto Jefferson.

PROJETO DE LEI Nº 4.872, DE 2005 
(Do Sr. Eduardo Gomes)

Institui o ano de 2006 como “Ano da 
Cultura Popular”.

Despacho: Às Comissões de Ducação e 
Cultura, 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 ano de 2006 instituído como o “Ano 

da Cultura Popular”.
Art. 2º O Poder Público promoverá a divulgação e 

a comemoração do “Ano da Cultura Popular” median-
te programas e atividades que envolvam a sociedade 
civil, com vistas a estabelecer a inserção da cultura 
popular.

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

Justificação

O presente projeto, ao propor a instituição do “Ano 
da Cultura Popular”, cumpre o papel de reconhecer e 
valorizar a riqueza e a pluralidade da cultura brasilei-
ra, ao mesmo tempo em que oferece à sociedade a 
oportunidade de refletir sobre a importância de se for-
talecer a identidade cultural do nosso povo por meio 
da valorização da cultura popular.

As especificações e o valor artístico e cultural 
das manifestações populares servem para integrar as 
diferenças presentes na sociedade no que diz respeito 
ao gênero, idade ou raça, de forma a permitir a cons-
trução das identidades e da compreensão mútua dos 
diversos grupos sociais. Servem, ainda, como parte 
fundamental do processo de inclusão social e econô-

mica, assim como de desenvolvimento humano. Por 
isso, se a cultura ocupa, hoje, lugar estratégico entre 
as políticas de Estado, a cultura popular deve ocupar 
posição central em qualquer política cultural que se 
queira implantar.

O Brasil reconheceu essa necessidade ao inscre-
ver, na Constituição Federal, o art. 215, que determina: 
“O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos di-
reitos culturais e acesos às fontes da cultura nacional 
e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais”. Foi ainda mais longe ao prever, 
no § 1º do mesmo art. 215, que “O Estado protegerá 
as manifestações das culturas populares, indígenas e 
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes 
do processo civilizatório nacional”.

A garantia de promoção e proteção da diversidade 
cultural brasileira é, portanto, um direito social garan-
tido pela Carta Magna. Instituir o ano de 2006 como 
“Ano da Cultura Popular” é forma de promover reflexão 
e debate, com vistas ao reconhecimento, valorização 
e fomento das manifestações artísticas e culturais do 
povo brasileiro.

Estou convencido de que o significado desta ini-
ciativa é reconhecido pelos ilustres Pares, com cujo 
apoio, no sentido de que seja aprovada esta matéria, 
espero contar.

Sala das Sessões, 8 de março de 2005. – Depu-
tado Eduardo Gomes.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.558, DE 2005 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM Nº 550/2004 
AVISO Nº 1.054/2004 C. CIVIL

Aprova o texto do Tratado entre a Re-
pública Federativa do Brasil e a República 
Popular da China sobre Assistência Judici-
ária Mútua em Matéria Penal, celebrado em 
Pequim, em 24 de maio de 2004.

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

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado entre a 

República Federativa do Brasil e a República Popu-
lar da China sobre Assistência Judiciária Mútua em 
Matéria Penal, celebrado em Pequim, em 24 de maio 
de 2004.
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Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 24 de fevereiro de 2005. – 
Deputado Carlos Melles, Presidente.

MENSAGEM Nº 550, DE 2004 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 1.054/2004 C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Tratado entre a Re-
pública Federativa do Brasil e a República 
Popular da China sobre Assistência Judi-
ciária Mútua em Matéria Penal, celebrado 
em Pequim em 24 de maio de 2004.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação da Plenário

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, com-

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Tratado entre a República Federativa do Brasil e a 
República Popular da China sobre Assistência Judici-
ária Mútua em Matéria Penal, celebrado em Pequim 
em 24 de maio de 2004. 

Brasília, 1º de setembro de 2004. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 225/MRE – PAIN-BRAS-CHIN

Brasília, 23 de julho de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à alta consideração 

de Vossa Excelência o anexo texto do Tratado sobre 
Assistência Judiciária Mútua em Matéria Penal, cele-
brado em Pequim, em 24 de maio de 2004, entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Popular da China.

2. O Tratado em apreço, exemplo de uma das 
modalidades de colaboração mais tradicionais que se 
prestam os Estados soberanos, representa um impor-
tante avanço na cooperação judiciária entre Brasil e 

China, ao tomar mais efetiva a atuação dos dois pa-
íses em matéria penal, com base no respeito mútuo 
pela soberania e igualdade em benefício de ambas 
as nações.

3. Ao mencionar os casos em que as partes se 
obrigam a prestar cooperação mútua em matéria de 
investigação, inquérito, ação penal e processos re-
lacionados a delitos de natureza criminal, o Tratado 
contempla a confidencialidade e restrição ao uso e 
também a possibilidade de prestação de assistência 
ampliada, baseada em dispositivos de outros Acordos 
internacionais aplicáveis, ou de conformidade com as 
respectivas leis nacionais. Em parágrafo específico, o 
instrumento desobriga as partes a prestarem assistên-
cia judiciária mútua com base na ausência de dupla 
incriminação. Entretanto, a parte requerida pode decidir 
fornecer assistência de forma discricionária indepen-
dentemente da conduta constituir-se ou não em ofensa 
sob a lei interna do Estado Requerido.

4. O Tratado estabelece, além das regras e for-
malidades, a faculdade de as Autoridades Centrais 
comunicarem-se diretamente para as finalidades es-
tipuladas no acordo.

5. Com vistas ao encaminhamento do assunto à 
apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa Ex-
celência projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, 
juntamente com cópias autênticas do Acordo.

Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.

TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL E A REPÚBLICA POPULAR DA  
CHINA SOBRE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  

MÚTUA EM MATÉRIA PENAL

A República Federativa do Brasil
e
A República Popular da China
(doravante denominadas “Partes”),

Com propósito de promover cooperação efetiva 
entre os dois países acerca de assistência judiciária 
mútua em material penal com base em respeito mútuo 
pela soberania e igualdade e benefício mútuo,

Acordaram o seguinte:

ARTIGO 1 
Alcance da Assistência

As Partes se obrigam a prestar assistência mú-
tua, nos termos do presente Tratado, em matéria de 
investigação, inquérito, ação penal e processos rela-
cionados a delitos de natureza criminal.

A assistência incluirá:

a) entrega de documentos;
b) tomada de depoimentos ou declara-

ções de pessoas;
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c) obtenção e fornecimento de avaliação 
por peritos;

d) fornecimento de documentos, registros, 
e meios de prova, inclusive registros bancários, 
financeiros, corporativos ou empresariais;

e) localização ou identificação de pesso-
as, ativos ou meios de prova;

f) condução de inspeção judicial ou exa-
me de locais e objetos;

g) disponibilização de pessoas para for-
necimento de provas ou auxílio nas investi-
gações;

h) transferência de pessoas sob custódia 
para prestar depoimento ou provas;

i) execução de pedidos de rastreamento, 
busca, imobilização e apreensão;

j) disposição de produtos ou instrumen-
tos de crime;

k) notificação de resultados de procedi-
mentos criminais e fornecimento de registros 
criminais e outros;

l) troca informações sobre a legislação; e
m) qualquer outra forma de assistência 

não proibida pelas leis do Estado Requerido.

3. As Partes podem recusar-se a prestar assis-
tência judiciária mútua de acordo com este Artigo com 
base na ausência de dupla incriminação. Entretanto, 
quando julgar apropriado, a Parte Requerida pode 
decidir fornecer assistência de forma discricionária in-
dependentemente da conduta constituir-se ou não em 
ofensa sob a lei interna do Estado Requerido.

ARTIGO 2 
Autoridades Centrais

1. Cada Parte designará uma Autoridade Central 
para enviar e receber solicitações em observância ao 
presente Acordo. As Autoridades Centrais se comu-
nicarão diretamente para as finalidades estipuladas 
neste Tratado.

2. Para a República Federativa do Brasil, a Auto-
ridade Central será o Ministério da Justiça. No caso da 
República Popular da China, a Autoridade

Central será o Ministério da Justiça.
3. Caso qualquer Parte mude sua Autoridade 

Central designada, deverá informar à outra Parte da 
mudança por canal diplomático.

ARTIGO 3 
Restrições à Assistência

O Estado Requerido poderá negar assistência 
se:

a) a solicitação referir-se a delito militar;

b) o atendimento à solicitação prejudicar 
sua soberania, segurança, ordem pública ou 
outros interesses essenciais;

c) a Parte Requerida já tiver dado julga-
mento ou decisão final sobre a mesma pes-
soa pelo mesmo delito relacionado na solici-
tação;

d) a solicitação referir-se a delito polí-
tico;

e) existir motivos substanciais para a Par-
te Requerida acreditar que a solicitação foi feita 
com intuito de investigar, processar, punir ou 
proceder de qualquer outra forma contra uma 
pessoa por causa de sua raça, sexo, religião, 
nacionalidade ou opinião política, ou que a po-
sição daquela pessoa possa ser prejudicada 
por qualquer daquelas razões; ou

f) a solicitação não for feita de conformi-
dade com este Tratado.

2. A Parte Requerida pode adiar o fornecimento 
da solicitação se o atendimento da solicitação interfe-
rir em uma investigação, processo ou qualquer outro 
procedimento em curso na Parte Requerida.

3. Antes de negar a assistência com base no 
disposto neste Artigo, a Autoridade Central do Esta-
do Requerido deverá consultar a Autoridade Central 
do Estado Requerente para avaliar se a assistência 
pode ser prestada sob as condições consideradas 
necessárias. Caso o Estado Requerente aceite essa 
assistência condicionada, tais condições deverão ser 
respeitadas.

4. Caso a Autoridade Central do Estado Reque-
rido negue ou adie a assistência, deverá informar a 
Autoridade Central do Estado Requerente sobre as 
razões da denegação ou adiamento.

ARTIGO 4 
Forma e Conteúdo das Solicitações

1. A solicitação de assistência deverá ser feita por 
escrito, a menos que a Autoridade Central do Estado 
Requerido acate solicitação sob outra forma, em situ-
ações de urgência. Nesse caso, se a solicitação não 
tiver sido feita por escrito, deverá ser a mesma confir-
mada, por escrito, no prazo de quinze dias, a menos 
que a Autoridade Central do Estado Requerido con-
corde que seja feita de outra forma.

2. A solicitação deverá conter as seguintes in-
formações:

a) o nome da autoridade que conduz a 
investigação, o inquérito, a ação penal ou outro 
procedimento relacionado com a solicitação;
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b) a descrição da matéria e da natureza 
da investigação, do inquérito, da ação penal 
ou de outros procedimentos, incluindo, os dis-
positivos da lei aplicáveis ao caso ao qual a 
solicitação se refere;

c) a descrição da assistência pretendida 
e do propósito e relevância para qual a assis-
tência é pretendida; e

d) o tempo limite dentro do qual deseja-
se que a solicitação seja atendida.

Quando necessário e possível, a solicitação de-
verá também conter:

a) informação sobre a identidade e a loca-
lização de qualquer pessoa (física ou jurídica) 
de quem se busca uma prova;

b) informação sobre a identidade e a lo-
calização de uma pessoa (física ou jurídica) a 
ser intimada, o seu envolvimento com o pro-
cesso e a forma de intimação cabível;

c) informação sobre a identidade e a lo-
calização de uma pessoa a ser encontrada;

d) descrição do local ou pessoa a serem 
revistados e dos meios de prova ou ativos a 
serem bloqueados ou apreendidos;

e) descrição do local ou objeto a serem 
inspecionados ou examinados;

f) descrição da forma sob a qual qualquer 
depoimento ou declaração deva ser tomado e 
registrado;

g) lista das perguntas a serem feitas à 
testemunha;

h) descrição de qualquer procedimento 
especial a ser seguido no cumprimento da 
solicitação;

i) descrição da necessidade de confiden-
cialidade e suas razões;

j) informações quanto à ajuda de custo e 
ao ressarcimento de despesas a que a pessoa 
tem direito quando convocada a comparecer 
perante o Estado Requerente; e

k) qualquer outra informação que pos-
sa ser levada ao conhecimento do Estado 
Requerido, para facilitar o cumprimento da 
solicitação.

4. Caso a Parte Requerida considere o conte-
údo da solicitação insuficiente para permitir que se 
lide com a solicitação, pode-se requerer informações 
adicionais.

ARTIGO 5 
Língua

1. As solicitações e documentos de apoio produzi-
dos de acordo com este Tratado serão acompanhados 
de tradução na lingual oficial da Parte Requerida.

2. A Parte Requerida pode usar sua língua oficial 
quando fornecer assistência à Parte Requerente.

3. As Autoridades Centrais das Partes podem 
comunicar-se em inglês. 

As traduções referidas neste Artigo não precisam 
ser juramentadas.

ARTIGO 6 
Cumprimento das Solicitações

1. A Autoridade Central do Estado Requerido 
atenderá imediatamente à solicitação de acordo com 
sua lei interna.

2. Na medida em que não seja contrária à sua lei 
interna, a Parte Requerida pode atender à solicitação 
da forma solicitada pela Parte Requerente.

3. A Autoridade Central do Estado Requerido 
providenciará tudo o que for necessário para a repre-
sentação na Parte Requerida da Parte Requerente em 
quaisquer procedimentos que se originem de solicita-
ção de assistência prevista neste Tratado.

4. O Estado Requerido deverá informar imedia-
tamente o Estado Requerente sobre o resultado do 
atendimento à  solicitação. Caso a solicitação não 
possa ser cumprida, o Estado Requerido informará 
ao Estado Requerente das razões.

ARTIGO 7 
Confidencialidade e Restrições ao Uso

1. A Parte Requerida manterá confidencial uma 
solicitação, inclusive seu conteúdo, documentos de 
apoio e quaisquer medidas tomadas de acordo com 
a solicitação, se requisitado pela Parte Requerente. 
Se a solicitação não puder ser cumprida sem infringir 
o caráter confidencial, a Parte Requerida informará o 
fato ao Estado Requerente que decidirá se insiste no 
pedido.

2. A Parte Requerente manterá confidencial qual-
quer informação ou prova fornecida pela Parte Reque-
rida, se requisitado pela Parte Requerida, ou usara

tais informações ou provas apenas em virtude 
dos termos e condições especificadas pela Parte Re-
querida.

3. A Parte Requerente não empregará qualquer in-
formação ou prova obtida em virtude deste Tratado para 
qualquer propósito que não seja previsto na solicitação, 
sem consentimento prévio da Parte Requerida.

ARTIGO 8 
Custos
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1. A Parte Requerida será responsável por todos 
os custos regulares da execução do pedido no seu 
território, exceto nas seguintes hipóteses, quando tais 
custos correrão por conta da Parte Requerente:

a) despesas e honorários de peritos;
b) custos de viagem ou outras despesas 

relacionadas ao transporte de pessoas do 
território de uma Parte para o da outra para o 
propósito deste Tratado; e

c) despesas de tradução, interpretação 
e transcrição.

2. A Parte Requerente, se solicitada, pagará 
adiantado as despesas, ajudas de custo e honorários 
com os quais deverá arcar.

3. Caso a execução da solicitação implique em 
custos de caráter extraordinário, as Partes deverão 
consultar-se a fim de determinar os termos e condições 
sob as quais a assistência poderá ser fornecida.

ARTIGO 9 
Entrega de Documentos

1. A Parte Requerida, de acordo com sua lei inter-
na e mediante solicitação, providenciará a entrega dos 
documentos transmitidos pela Parte Requerente

2. A Parte Requerida, após providenciar a entre-
ga, fornecerá à Parte Requerente o comprovante de 
entrega que incluirá a descrição da data, local e

forma de entrega e será anexado a assinatura ou 
o selo da autoridade que entregou o documento. Se a 
entrega não puder ser providenciada, a Parte Reque-
rente deverá ser notificada e informada das razões.

ARTIGO 10 
Tomada de Depoimento

1. A Parte Requerida, de acordo com sua lei in-
terna e mediante solicitação, tomará depoimento para 
transmiti-lo à Parte Requerente.

2. Quando a solicitação envolver a transmissão 
de documentos ou registros, a Parte Requerida pode 
transmitir cópias autenticadas ou fotocópias. Entretan-
to, caso a Parte Requerente explicitamente solicite a 
transmissão dos originais, a Parte Requerida deverá 
atender a esta condição na medida do possível.

3. Na medida em que não seja contrário às leis 
internas da Parte Requerida, os documentos e outros 
materiais a serem transmitidos à Parte Requerente, 
nos termos deste artigo, deverão ser autenticadas, nos 
termos em que for solicitado, pela Parte Requerente 
com intuito de fazê-las admissíveis perante as leis in-
ternas da Parte Requerente.

4. Na medida em que não seja contrário às suas 
leis internas, a Parte Requerida permitirá a presença 
de pessoas como especificadas na solicitação duran-

te a execução do pedido, e permitirá que tais pesso-
as façam perguntas, por meio da autoridade judicial, 
à pessoa de quem o depoimento está sendo tomado. 
Para tal propósito, a Parte Requerida informará pron-
tamente a Parte Requerente da hora e do local da 
execução da solicitação.

ARTIGO 11 
Recusa de prestar depoimento

1. Uma pessoa que é solicitada a prestar depoi-
mento, nos termos deste Tratado, pode recusar-se a 
fazê-lo se a lei interna da Parte Requerida permite 
à pessoa não prestar depoimento em circunstâncias 
similares em processos originados na jurisdição da 
Parte Requerida.

2. Caso a pessoa solicitada a prestar depoimento, 
nos termos deste Tratado, alegue condição de imuni-
dade, incapacidade ou privilégio prevista nas leis do 
Estado Requerente, o depoimento ou prova deverá, não 
obstante, ser tomado, e a alegação levada ao conhe-
cimento da Autoridade Central do Estado Requerente, 
para decisão das autoridades daquele Estado.

ARTIGO 12 
Depoimento e Assistência em Investigação  

na Parte Requerente

1. Quando a Parte Requerente solicita o com-
parecimento no seu território de uma pessoa como 
testemunha ou perito, a Parte Requerida convidará a 
pessoa a comparecer perante autoridade competente 
na Parte Requerente. A Parte Requerente determinará 
o montante das despesas a ser coberto. A Autoridade 
Central do Estado Requerido informará imediatamente 
a Autoridade Central do Estado Requerente sobre a 
resposta da pessoa.

2. A Parte Requerente transmitirá qualquer so-
licitação para entrega de documento exigindo o com-
parecimento de pessoa perante autoridade, da Parte 
Requerente com antecedência mínima de sessenta 
dias antes da data prevista para o comparecimento, a 
menos que, em caso de urgência, a Autoridade Central 
da Parte Requerida tenha concordado com um período 
mais curto de tempo.

ARTIGO 13 
Traslado de Pessoas sob Custódia

1. Uma pessoa sob custódia da Parte Requeri-
da, cuja presença na Parte Requerente seja solicita-
da para fins de assistência, nos termos do presente 
Tratado, será trasladada da Parte Requerida à Parte 
Requerente para aquele fim, caso a pessoa consin-
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ta, e se as Autoridades Centrais de ambos as Partes 
também concordarem.

2. Uma pessoa sob custódia da Parte Requeren-
te, cuja presença na Parte Requerida seja solicitada 
para fins de assistência, nos termos do presente Tra-
tado, poderá ser trasladada da Parte Requerente para 
a Parte Requerida, caso a pessoa consinta, e se as 
Autoridades Centrais de ambos os Estados também 
concordarem.

3. Para fins deste Artigo:
a) a Parte receptora terá competência e 

obrigação de manter a pessoa trasladada sob 
custódia, salvo autorização em contrário pela 
Parte remetente;

b) a Parte receptora devolverá a pessoa 
trasladada à custódia da Parte remetente tão 
logo o depoimento for tomado, ou conforme 
entendimento contrário acordado entre  as 
Autoridades Centrais de ambas as Partes;

c) a Parte receptora não requererá à 
Parte remetente a abertura de processo de 
extradição para o regresso da pessoa tras-
ladada; e

d) o tempo em que a pessoa for mantida 
sob custódia na Parte receptora será computa-
do no cumprimento da sentença a ela imposta 
na Parte remetente.

ARTIGO 14 
Proteção de Testemunhas e Peritos

1. Qualquer testemunha ou perito presente no 
território da Parte Requerente não será investigado, 
processado, detido, punido ou sujeito a qualquer outra 
restrição de liberdade pessoal pela Parte Requerente 
por quaisquer atos ou omissões que precederam a en-
trada daquela pessoa no seu território, nem será aquela 
pessoa obrigada a prestar depoimento ou auxiliar em 
qualquer investigação, processo ou procedimento além 
daquele a que se refere o pedido de comparecimen-
to, exceto com o prévio consentimento da Autoridade 
Central da Parte Requerida e daquela pessoa.

2. A aplicação do parágrafo I deste Artigo cessa 
se a pessoa aqui referida permanecer no território da 
Parte Requerente por mais de quinze dias após ter 
sido oficialmente notificada que sua presença não é 
mais requisitada ou, após sua saída, tenha voluntaria-
mente retornado. Este período, entretanto, não incluirá 
tempo o qual a pessoa não deixa o território da Parte 
Requerente por razões fora do seu controle.

3. A pessoa que recusar-se a prestar depoimento 
ou auxiliar nas investigações de acordo com os Arti-
gos 12 ou 13 não será sujeita a qualquer penalidade 

ou restrição compulsória da liberdade pessoal por tal 
recusa.

ARTIGO 15 
Localização ou Identificação de Pessoas,  

Bens ou Elementos de Prova

O Estado Requerido se empenhará ao máximo 
no sentido de precisar a localização ou a identidade 
de pessoas, bens ou elementos de prova discrimina-
dos na solicitação.

ARTIGO 16 
Rastreamento, busca, bloqueio e apreensão

1. A Parte Requerida, na medida em que as suas 
leis internas permitirem, executará a solicitação para 
rastreamento, busca, bloqueio e apreensão de mate-
rial, artigos e bens.

2. A Parte Requerida fornecerá à Parte Requeren-
te informações solicitadas a respeito dos resultados da 
execução da solicitação, inclusive informações sobre 
os resultados do rastreamento ou busca, o local e cir-
cunstância do bloqueio ou apreensão e a subseqüente 
custódia de tais materiais, artigos ou bens.

3. A Parte Requerida pode transmitir os materiais, 
artigos ou bens apreendidos à Parte Requerente se 
a Parte Requerente concordar com os termos e con-
dições para tal transmissão tal como proposto pela 
Parte Requerida.

ARTIGO 17 
Devolução de Documentos, Registros e  
Elementos de Prova da Parte Requerida

A pedido da Autoridade Central da Parte Reque-
rida, a Parte Requerente deverá, logo que possível, 
devolver àquela os originais dos documentos ou re-
gistros e elementos de prova fornecidos por esse, em 
conformidade com este Tratado.

ARTIGO 18 
Produtos e Instrumentos do Crime

1. A Parte Requerida, mediante solicitação, em-
penhar-se-á para determinar se qualquer produto de 
atividades criminosas ou instrumentos de crime loca-
lizam-se dentro do seu território e notificará a Parte 
Requerente do resultado das investigações. Ao fazer 
a solicitação, a Parte Requerente informará à Parte 
Requerida as razões para inferir que produtos ou ins-
trumentos podem estar depositados no território do 
último.

2. Uma vez que os produtos ou instrumentos de 
crime suspeitos forem encontrados, de acordo com o 
parágrafo 1 deste Artigo, a Parte Requerida, median-
te solicitação da Parte Requerente, adotará medidas 
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para bloquear, apreender e confiscar tais produtos ou 
instrumentos de acordo com a lei interna.

3. Mediante solicitação da Parte Requerente, a 
Parte Requerida pode, na medida permitida por sua lei 
interna e nos termos e condições acordadas entre as 
Partes, transferir o produto ou instrumentos de crime 
na sua totalidade ou em parte, ou o produto da venda 
de tais bens, para a Parte Requerente.

4. Ao aplicar este artigo, os direitos e interesses 
legítimos da Parte Requerida e terceiros a tais produ-
tos ou instrumentos serão respeitados nos termos da 
Lei Interna da Parte Requerida.

ARTIGO 19 
Notificação dos Resultados dos  
Procedimentos em Matéria Penal

1. A Parte que fez a solicitação à outra Parte nos 
termos deste Tratado, mediante solicitação, informará o 
último dos resultados dos procedimentos criminais aos 
quais a solicitação de assistência relaciona-se.

2. Qualquer Parte, mediante solicitação, informará 
à outra Parte os resultados dos procedimentos crimi-
nais instituidos contra um nacional do último.

ARTIGO 20 
Fornecimento de Registros Criminais ou Outros

1. A Parte Requerida, mediante solicitação, for-
necerá à Parte Requerente os antecedentes crimi-
nais e informação sobre sentença imputada contra a 
pessoa investigada ou processada em matéria penal 
no território da Parte Requerente, caso a pessoa en-
volvida tenha sido objeto de processo penal na Parte 
Requerida.

2. A Parte Requerida fornecerá à Parte Reque-
rente cópias de registros, documentos ou informações 
de qualquer forma disponíveis ao público que estejam 
em sua posse.

3. A Parte Requerida pode fornecer cópias de 
registros, documentos ou informações de qualquer for-
ma que esteja, sob a guarda de autoridades na Parte 
Requerida, mas que não disponíveis ao público, da 
mesma forma e nas mesmas condições pelas quais 
esses documentos se disporiam a suas próprias au-
toridades policiais, judiciais ou do Ministério Público. A 
Parte Requerida pode, a seu critério, negar, no todo ou 
em parte, solicitação baseada neste parágrafo.

ARTIGO 21 
Troca de Informações sobre a lei

As Partes, mediante solicitação, fornecerão mu-
tuamente informações sobre as leis vigentes ou leis 
revogadas e informações sobre prática judicial em seus 
respectivos territórios relacionados à implementação 
deste Tratado.

ARTIGO 22 
Autenticação e Legalização

Para o propósito deste Tratado, qualquer docu-
mento transmitido de acordo com seus termos não 
exigirá qualquer forma de autenticação ou legalização 
a menos que o Tratado disponha em contrário.

ARTIGO 23 
Outros Compromissos

Os termos de assistência e demais procedimentos 
contidos neste Tratado não constituirão impedimento 
a que uma Parte preste assistência à outra com base 
em dispositivos de outros acordos internacionais apli-
cáveis, ou de conformidade com suas leis nacionais. 
As Partes podem também prestar-se assistência nos 
termos de qualquer Acordo, Ajuste ou outra prática 
bilateral cabível.

ARTIGO 24 
Consultas

As Autoridades Centrais das Partes realizarão 
consultas, quando apropriado, no sentido de promo-
ver o uso mais eficaz deste Tratado. As Autoridades 
Centrais podem também estabelecer acordo quanto 
a medidas práticas que se tornem necessárias com 
vistas a facilitar a implementação deste Tratado.

ARTIGO 25 
Solução de Controvérsias

Qualquer controvérsia que surja da interpretação 
e aplicação deste Tratado será resolvida por meio de 
consulta pelos canais diplomáticos caso as Autoridades 
Centrais não consigam chegar a um acordo.

ARTIGO 26 
Aplicação

Este Tratado será aplicado a qualquer solicitação 
apresentada após a data de sua entrada em vigor, ain-
da que os atos ou omissões que constituam o delito 
tenham ocorrido antes daquela data.

ARTIGO 27 
Ratificação, Vigência, Emenda e Denúncia

1. O presente Tratado estará sujeito à ratificação 
e entrará em vigor a partir do trigésimo dia após a data 
de troca dos instrumentos de ratificação

2. As Partes podem emendar este Tratado por 
consentimento mútuo e qualquer emenda entrará em 
vigor mediante a troca de Notas, por escrito, por canais 
diplomáticos após todas as exigências domésticas para 
sua vigência tenham sido cumpridas.

3. Cada uma das Partes poderá denunciar este 
Tratado por meio de notificação por escrito para a ou-
tra Parte, através dos canais diplomáticos. A denúncia 
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produzirá efeito no centésimo octogésimo dia após a 
data da notificação.

Em fé do que os representantes dos dois Gover-
nos, devidamente autorizados, assinaram e selaram 
o presente Tratado.

Feito em Pequim, em 24 de maio de 2004, em dois 
exemplares originais, nos idiomas português, chinês 
e inglês, sendo todos os textos igualmente autênticos. 
Em caso de divergência de interpretação, o texto em 
inglês deverá prevalecer. – Celso Amorim,  Ministro de 
Estado das Relações Exteriores,  pela República Fede-
rativa do Brasil – Li Zhaoxing, pela República Popular 
da China, Ministro dos Negócios Estrangeiros.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL

I – Relatório

Foi encaminhada pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República ao Congresso Nacional a 
Mensagem Nº 550, de 2004, acompanhada de Expo-
sição de Motivos do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, com vistas à aprovação legislativa a que 
se refere o inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
do texto do Tratado entre a República Federativa do 
Brasil e a República Popular da China sobre Assistên-
cia Judiciária Mútua em Matéria Penal, celebrado em 
Pequim, em 24 de maio de 2004.

Autuada pelo Departamento de Comissões da 
Câmara dos Deputados, a Mensagem foi distribuída 
inicialmente a esta Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional, estando igualmente prevista a 
apreciação por parte da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania.

Em sua Exposição de Motivos, o Ministro Celso 
Amorim ressalta que o presente instrumento repre-
senta um importante avanço na cooperação judiciária 
entre Brasil e China, ao tornar mais efetiva a atuação 
dos dois países em matéria penal.

Acrescenta o Chanceler que, ao mencionar os 
casos em que as partes se obrigam a prestar coo-
peração em matéria de investigação, inquérito, ação 
penal e processos relacionados a delitos de natureza 
criminal, o

Tratado contempla a confidencialidade e restri-
ção ao uso, bem como a possibilidade de prestação 
de assistência ampliada, baseada em avenças inter-
nacionais ou em legislação doméstica.

Observa o Ministro que o instrumento faculta 
aos Estados Partes prestarem ou não assistência na 
ausência da dupla incriminação e conclui, afirmando 
que o Tratado estabelece, além das regras e formali-
dades, a faculdade de as Autoridades Centrais comu-

nicarem-se diretamente para as finalidades estipula-
das no Acordo.

O instrumento conta com vinte e sete artigos 
ao longo dos quais estão dispostas as condições em 
que se processará a assistência judiciária mútua em 
matéria penal.

É de se destacar o Art. 1º, que estabelece, além 
da citada possibilidade de recusa com base na ausência 
de dupla incriminação, o alcance da assistência, que 
incluí, dentre outros: entrega de documentos; tomada 
de depoimentos ou declarações de pessoas; forneci-
mento de documentos, registros, e meios de prova; 
transferência de pessoas sob custódia para prestar 
depoimento ou provas e execução de pedidos de ras-
treamento, busca, imobilização e apreensão.

As restrições à assistência estão prescritas no 
art. 3º e contempla a defesa do indivíduo contra per-
seguições políticas, étnicas e religiosas, em confor-
midade com os princípios do direito internacional dos 
direitos humanos.

Nos procedimentos adotados pela Autoridade 
Central do Estado requerido prevalecerá a sua legis-
lação interna, nos termos prescritos no art. 6º, sendo 
igualmente digno de menção o fato de que, para via-
bilizar o translado de pessoas sob custódia, exige-se 
também a anuência da pessoa a ser transladada (art. 
13).

Nos termos do art. 23, os dispositivos deste ins-
trumento não serão impeditivos de assistências com 
base em cláusulas de outros acordos internacionais 
aplicáveis, ou de conformidade com suas leis nacio-
nais; ao passo que o art. 27 estabelece as condições 
de ratificação, de vigência, de formulação de emendas 
e de denúncia.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Estamos a apreciar um acordo típico de coopera-
ção judiciária, versando sobre assistência em matéria 
penal, firmado entre a República Federativa do Brasil 
e a República Popular da China. Infere-se da leitura 
da Consideranda que o presente instrumento busca 
promover a cooperação efetiva entre as dois países 
acerca de assistência judiciária mútua em matéria 
penal com base no respeito mútuo pela soberania e 
igualdade e no benefício mútuo.

Trata-se, portanto, de instrumento necessário 
no contexto atual das relações internacionais que 
demanda ações conjuntas dos Estados com o intuito 
de viabilizar o cumprimento da justiça e de combater 
as ações criminosas transnacionais. Além disso, este 
instrumento, bem como os demais que foram firmados 
na mesma ocasião, vem ao encontro ao fortalecimento 
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das relações Brasil-China, objeto cia recente visita do 
Presidente Lula à China e da visita do Presidente Hu 
Jintao ao nosso país em novembro último.

E de se destacar ainda no instrumento em co-
mento o respeito aos princípios dos direitos humanos 
e a observância dos requisitos de soberania nacional 
e de ordem pública.

Desse modo, encontrando-se o presente Acordo 
alinhado com os princípios que regem as nossas re-
lações internacionais, em particular com os prescritos 
no inciso IX do Art. 4º da Constituição Federal, Voto 
pela aprovação do texto do Tratado entre a República 
Federativa do Brasil e a República Popular da China 
sobre Assistência Judiciária Mútua em Matéria Penal, 
celebrado em Pequim, em 24 de maio de 2004, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo em anexo.

Sala da Comissão, de de 2004. – Deputado Za-
rattini, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2004

Aprova o texto do Tratado entre a Re-
pública Federativa do Brasil e a República 
Popular da China sobre Assistência Judici-
ária Mútua em Matéria Penal, celebrado em 
Pequim, em 24 de maio de 2004.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aprovado a texto do Tratado entre a 

República Federativa do Brasil e a República Popu-
lar da China sobre Assistência Judiciária Mútua em 
Matéria Penal, celebrado em Pequim, em 24 de maio 
de 2004.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, de de 2004. – Zaranttini, 
Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação da Mensagem 
nº 550/2004, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta, acatando o Parecer do Relator, 
Deputado Zarattini.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Melles – Presidente; Maninha – Vice-Presi-

dente; Antonio Carlos Pannunzio, Francisco Rodrigues, 

Jair Bolsonaro, João Castelo, Lincoln Portela, Pastor 
Frankembergen, Paulo Delgado, Vieira Reis, Zarattini, 
Zico Bronzeado e Zulaiê Cobra – Titulares; João Paulo 
Gomes da Silva, Leonardo Monteiro, Luiz Carlos Hauly 
e Nilson Mourão – Suplentes.

Plenário Franco Montoro, 24 de fevereiro de 2005. 
– Deputado Carlos Melles, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.560, DE 2005 

(Do Sr. José Carlos Araújo)

Susta os efeitos da Resolução nº 157, 
de 22 de abril de 2004, do Conselho Nacio-
nal de Trânsito – CONTRAN, que fixa espe-
cificações para os extintores de incêndio, 
equipamento de uso obrigatório nos ve-
ículos automotores, elétricos, reboque e 
semi-reboque, de acordo com o Artigo 105 
do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Apense-se a(o) Pdc-
1.550/2005

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Ficam sustados os efeitos da Resolução 

157, de 22 de abril de 2004, publicada em 7 de maio de 
2004, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 
que fixa especificações para os extintores de incêndio, 
equipamento de uso obrigatório nos veículos automoto-
res, elétricos, reboque e semi-reboque, de acordo com 
o Artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 2º O Poder Executivo adotará as providências 
necessárias ao cumprimento desse Decreto.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Justificação

O Conselho Nacional de Trânsito– CONTRAN, 
por intermédio da Resolução nº 157, de 22 de abril 
de 2004, publicada em 7 de maio de 2004, baixou no-
vas normas determinando alterações nas especifica-
ções quanto ao tipo e capacidade dos extintores de 
incêndio de uso obrigatório nos veículos automotores, 
elétricos, reboque e semi-reboque , que transitam no 
território nacional.

Fundamentalmente, a decisão do CONTRAN, que 
passou a vigorar sessenta dias após a publicação da 
Resolução, portanto desde 7 de julho de 2004, ampliou 
as exigências quanto ao prazo de durabilidade míni-
ma dos extintores e de validade do teste hidrostático, 
que passaram para três e cinco anos, dependendo do 
porte do veículo. Fixou, também, que a partir de 1º de 
janeiro de 2005, todos os veículos especificados deve-
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riam sair de fábrica equipados com extintor de incên-
dio fabricado com carga de pó ABC( apropriado para 
combate as três classes de fogo). Determinou ainda 
a obrigatoriedade de substuição do equipamento por 
um novo ao final do prazo de validade e estabeleceu 
sanções para os infratores.

Essa decisão do CONTRAN causou ampla re-
percussão na mídia. Especialistas criticaram a me-
dida, argumentando com estatisticas que apontam 
serem questionáveis a utilidade e a eficácia dos ex-
tintores de incêndio dos veículos, ressaltando ainda o 
onûs advindo para os seus proprietários , que terão 
que adquirir um modelo de extintor mais sofisticado e 
também mais caro, quando do vencimento do prazo 
de validade do que está em uso.O novo modelo custa 
cerca de R$ 90,00 contra os R$ 30,00, em média, do 
atual. As avaliações indicam que deverão ser substi-
tuídos aproximadamente 35 milhões de extintores dos 
veículos da frota nacional, o que proporcionará uma 
injeção de cerca de R$ 3,1 bilhões no setor.

O ônus da medida, portanto, recai, mais uma vez, 
sobre os proprietários de veículos, que já não suportam 
mais os reajustes que lhes são impostos no pagamento 
do IPVA, seguro obrigatório, taxa de inspeção veicular 
e a crescente e desproposital indústria de multas que 
alimentam os cofres dos DETRANS e das empresas 
terceirizadas que operam dispositivos eletrônicos de 
controle da velocidade. 

Afora isso terá também de suportar o ônus que 
lhe será imposto, a partir de 23 de março, quando en-
tra em vigor a exigência de realização de cursos de 
primeiros socorros e direção defensiva quando da re-
novação de sua habilitação.

Isto lembra o absurdo, que em boa hora foi abo-
lido, do uso obrigatorio do kit de primeiros socorros, 
que encheu os cofres de muitos empresas.

Embora seja nobre a preocupação dos conse-
lheiros quanto a melhoria da segurança no trânsito do 
Brasil, cujos índices de acidentes são elevadíssimos, 
entendo que o custo da adoção dessa medida, de ca-
ráter paliativo, não deve ser imposto aos proprietários 
de veiculos, e que a sua implementação pouco contri-
buirá para minimizar a selvageria do trânsito.

O problema da segurança no trânsito deve ser 
atacado nos seus fatores primordiais, alguns com me-
didas já contempladas no Código. Além dos aspectos 
legais, urge que os Governos, nas suas três esferas 
da Administração, realize os investimentos que se fa-
zem necessários para a melhoria das condições das 
rodovias e vias de circulação no do País e no aperfei-
çoamento da engenharia de tráfego.

Convém considerar que o extintor de incêndio 
não consta da relação de equipamentos obrigatórios 

dos veículos listados no art 105 do Código de Trânsito. 
Essa determinação ficou a cargo do CONTRAN, no 
exercício do seu poder de disciplinar o uso e as espe-
cificações dos equipamentos obrigatórios, conforme 
estabelece o § 1º do art 105.

Além do mais, não se tem conheciemnto de que 
as mudanças implementadas tenham sido procedidas 
de estudos técnicos que comprovem a real necessidade 
de suas alterações, o custo para o usuário e também 
quais as empresas que estão aptas a produzir e a co-
mercializar os novos equipamentos, além do impacto 
decorrente no mercado.

São essas as razões que me levam a propor a 
sustação dos efeitos da Resolução nº 157, para qual 
solicito o apoio de meus pares.

Sala das Sessões, 3 de março de 2005. – Depu-
tado José Carlos Araújo, PFL/BA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD)  
Nº 204, DE 2005 

(Do Sr. Fernando Coruja)

Altera o Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados dispondo sobre o rito 
de tramitação dos tratados e convenções 
internacionais em matéria de direitos hu-
manos.

Despacho: Apense-se a(o) Prc-
63/2000

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação Inicial Art. 137, caput – 
RICD

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° A Resolução nº 17, de 1989, da Câmara 

dos Deputados, que aprova seu Regimento Interno, 
passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo ao 
Título VI:

“CAPÍTULO I-A 
Dos Tratados e Convenções Internacionais  

sobre Direitos Humanos

Art. 203-A Recebida mensagem do Presidente 
da República contendo tratado ou convenção interna-
cional sobre direitos humanos, a Mesa fará publicar 
no avulso da Ordem do Dia o prazo de dez sessões 
para a apresentação de requerimento subscrito por 
um terço de Deputados solicitando sua equivalência 
à emenda constitucional, nos termos do § 3º do art. 
5º da Constituição Federal, acrescido pela Emenda à 
Constituição nº 45, de 2004.

§ 1º O requerimento a que se refere o caput deste 
art. deverá ser submetido à votação no Plenário.
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§ 2º Aprovado o requerimento pelo Plenário, a 
matéria será remetida à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, que se pronunciará sobre sua 
admissibilidade e conveniência em eqüivalê-la à emen-
da constitucional, no prazo de dez sessões.

§ 3º Admitida a matéria, o Presidente designará 
Comissão Especial para o exame do mérito e elabora-
ção do projeto de decreto legislativo aprovando o texto 
do tratado ou convenção internacional.

§ 4º Após aprovado pela Comissão Especial re-
ferida no parágrafo anterior, o projeto de decreto le-
gislativo será submetido a dois turnos de discussão e 
votação, com interstício de cinco sessões.

§ 5º Caso o tratado ou convenção não obtenha 
número de votos suficientes previsto no § 3º do art. 5º 
da Constituição Federal, será considerado aprovado 
ordinariamente se obtiver número mínimo de votos 
para aprovação por maioria simples.

§ 6º Caso o projeto não obtenha o número de 
votos para aprovação por maioria simples previsto no 
parágrafo anterior, a matéria será imediatamente sub-
metida a nova votação.

§ 7º O Presidente da República, quando do en-
vio da mensagem contendo tratado ou convenção 
internacional sobre direitos humanos ao Congresso 
Nacional, poderá requerer sua equivalência à emen-
da constitucional.

§ 8º Aplicam-se aos projetos de decreto legislati-
vo que aprovem tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos com pedidos de equivalência 
às emendas constitucionais, no que não colidir com 
o disposto neste artigo, as disposições regimentais 
relativas ao trâmite e apreciação das propostas de 
emenda à Constituição.

§ 9º Rejeitado o requerimento previsto no caput 
deste artigo ou não havendo pedidos nesse sentido, 
o tratado ou convenção internacional terá tramitação 
ordinária, conforme estabelecido neste Regimento.

§ 10 Tratados e convenções internacionais sobre 
direitos humanos ratificados pelo Brasil antes da pro-
mulgação da Emenda à Constituição nº 45, de 2004, 
poderão ser objeto de requerimento previsto no caput 
deste artigo.”

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

Justificação

A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, en-
tre as diversas inovações que trouxe, possibilitou a 
equivalência de tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos às emendas constitucionais. 
Para tanto, exige apenas a votação semelhante àquela 
observada por propostas de emendas à Constituição, 

ou seja, aprovação, em cada Casa do Congresso Na-
cional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros.

A matéria merece, portanto, o estabelecimento 
de regras de tramitação legislativa claras, a fim de se 
evitar confusões, dado o seu ineditismo no processo le-
gislativo brasileiro. Portanto, este Projeto de Resolução 
visa resguardar o direito do legislador de ter o conheci-
mento de que o referido tratado ou convenção poderá 
se tornar parte da Constituição Federal, dispensando 
atenção privilegiada à matéria. Dessa forma, poderão 
requerer votação especial o Presidente da República 
ou a terça parte, no mínimo, de Deputados.

Dessa forma, é com a preocupação de resguardar 
o processo de modificação da Constituição Federal e 
o devido processo legislativo que ora apresentamos 
este Projeto de Resolução, esperando, pois, contar 
com o indispensável apoio dos eminentes pares para 
a sua aprovação.

Sala das Sessões, 3 de março de 2005. – Depu-
tado Fernando Coruja, PPS/SC.

INDICAÇÃO Nº 4.688, DE 2005 
(Do Sr. Manato)

Sugere ao Ministro da Educação a 
descentralização da oferta de educação su-
perior federal no estado do Espírito Santo, 
em sentido ao Norte do Estado.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação.
Vimos, mui respeitosamente, sugerir a vossa Ex-

celência sejam tomadas providências no sentido de 
promover a descentralização da oferta de educação 
superior federal no estado do Espírito Santo, em senti-
do ao Norte do estado, mais especificamente a região 
abrangida pela SUDENE, a qual engloba os 27 (vinte 
e sete) seguintes municípios: Água Doce do Norte, 
Águia Branca, Baixo Gandú, Boa Esperança, Colatina, 
Conceição da Barra, Governador Lindemberg, Itagua-
çu, Itapemirim, Jaguaré, Linhares, Marilândia, Mucuri, 
Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Pon-
to Belo, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São 
Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, 
Sooretama, Viana, Vila Pavão e Vila Valério.

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 
única instituição federal de ensino superior do estado, 
a despeito de seu inconteste desenvolvimento, recebe 
menos de 1% (um por cento) da população total do 
estado, isso se considerados os alunos matriculados 
em todos os seus programas de graduação – incluída 
a educação à distância – e pós-graduação. Pouco mais 
de 21.000 (vinte e um mil) alunos são atendidos por 
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essa Universidade, enquanto outros tantos milhares, 
porque habitam pontos distantes da capital e não têm 
como arcar com os elevados custos de transporte ou 
aluguel em Vitória, são privados do direito a um ensino 
superior público e de qualidade. A expansão de vagas 
no campus da UFES em Vitória não resolve o problema 
dos estudantes que vivem em Municípios afastados da 
capital, daí nossa sugestão de descentralização.

A região para a qual sugerimos a expansão do 
ensino universitário federal no Espírito Santo reúne 
aproximadamente 25% da população do estado e se 
destaca, dentre outras coisas, pelo recente desen-
volvimento econômico associado às produções rural, 
industrial e petrolífera. Apenas a título de informação, 
vale ressaltar que a estimativa de investimentos para 
o setor petrolífero no estado deverá alcançar US$ 9 bi-
lhões (nove bilhões de dólares) nos próximos 5 (cinco) 
anos, isso sem mencionar os inúmeros projetos de ex-
pansão de importantes empresas em funcionamento no 
estado, cuja implementação depende estreitamente de 
capacitação de mão-de-obra para áreas estratégicas. O 
panorama brevemente aqui traçado indica uma signifi-
cativa perspectiva de crescimento econômico e geração 
de empregos no Norte do Espírito Santo, o que atribui 
à nossa demanda um caráter não apenas de evidente 
necessidade, mas de incontestável urgência. 

Para que o desenvolvimento que ora se inicia no 
Norte do Espírito Santo tenha caráter sustentável e du-
radouro, garantindo que a região não experimente no 
futuro a decadência econômica vivenciada por muitas 
regiões brasileiras que cresceram de modo autônomo, 
sem respaldo científico e tecnológico adequado, é im-
prescindível que o Governo Federal assuma-se como 
colaborador do desenvolvimento regional e participe na 
qualificação da mão-de-obra local, de modo, inclusive, 
a diminuir a migração de jovens para a capital em bus-
ca de estudo e trabalho. Vale lembrar que a instituição 
universitária cumpre não somente uma função direta 
na formação de mão-de-obra qualificada, em níveis 
de graduação e pós-graduação, mas, igualmente, uma 
função social suplementar à educação, cuja incalcu-
lável relevância social situa-se nos benefícios que a 
pesquisa e a extensão podem trazer para as regiões 
nas quais se instalam os campi. 

Indicamos o município de Linhares para sediar a 
descentralização aqui sugerida, por se tratar do maior 
município da região e, conseqüentemente, exercer 
natural atração sobre a população dos municípios cir-
cunvizinhos, bem como sobre os investimentos urba-
nos da região. 

Acreditamos que o Ministério da Educação, por 
meio de seu corpo técnico, poderá promover os es-
tudos necessários a fim de definir a melhor opção 

para efetivar a descentralização aqui proposta, seja a 
criação de uma nova universidade federal – conforme 
proposição apresentada pelo nobre Parlamentar, Sr. 
José Carlos Elias, no Projeto de Lei nº4.650, de 2004 
– ou a criação de um novo campus da Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES).

Sala das Sessões, 3 de março de 2005. – Manato, 
Deputado Federal, PDT/ES.

INDICAÇÃO Nº 4.689, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Souza)

Sugere à Presidência da República a 
retirada do regime de urgência constitucio-
nal ao Projeto de Lei nº 4.776 de 2005, que 
“Dispõe sobre a gestão de florestas públi-
cas para produção sustentável, institui, na 
estrutura do Ministério do Meio Ambiente, 
o Serviço Florestal Brasileiro – SFB, cria o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Flores-
tal – FNDF , e dá outras providências”.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro José Dirceu:
No dia 21 de fevereiro próximo passado, o Go-

verno Federal encaminhou ao Congresso Nacional o 
Projeto de Lei nº 4.776/05, sobre “Gestão de Florestas 
Públicas”. Trata-se de tema polêmico que tem suscitado 
muitas dúvidas, e por isso merece ser debatido com 
a maior profundidade possível. Entre outros, o projeto 
prevê a exploração da floresta amazônica, por empre-
sas e comunidades locais, nas terras públicas onde 
haja viabilidade econômica para se utilizar madeira, 
resina, óleos e frutos de forma sustentável.

Acontece eminente Ministro, que o projeto foi 
elaborado por único ministério, o Ministério do Meio 
Ambiente. Nesse sentido, a minha crítica é que deveria 
ter havido a participação mais ampla da sociedade e 
de outros ministérios na sua elaboração, contribuindo 
para que o projeto passasse a ser do governo federal 
como um todo. Isso era o mínimo que se esperava de 
um empreendimento desse porte, que pretende resol-
ver problemas que não incidem apenas sobre os ha-
bitantes da minha região, mas que tem impacto sobre 
o País todo e, em última instância, afeta o planeta e 
toda a humanidade.

Há muitos aspectos que precisam ter a discussão 
aprofundada, sem juízos preconcebidos, para que não 
corramos o risco de resultados desastrosos, como os 
verificados em programas semelhantes adotados na 
Indonésia e Malásia.

Senhor Ministro, questiono como implantar um 
projeto dessa monta se nem mesmo está concluído 
o Zoneamento Ecológico Econômico da Amazônia, 



06464 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2005

condição sine qua non para qualquer plano na Região. 
Como cumprir eficazmente a fiscalização e monitora-
mento das atividades dos concessionários? O projeto 
estabelece as normas de sustentabilidade e prevê a 
realização de auditorias florestais periódicas, no entan-
to, diante do sucateamento dos órgãos de fiscalização 
e do tamanho da tarefa, corre-se um risco enorme. 
Estamos falando da fiscalização e monitoramento de 
uma área inicial de cerca de dez milhões de hectares, 
podendo chegar, a longo prazo, a cinqüenta milhões 
de hectares. 

Preocupa-me, também, o fato de empresas, inclu-
sive estrangeiras, terem acesso ao valioso patrimônio 
genético da Amazônia. A luta contra a biopirataria é 
complexa e seu monitoramento muito mais difícil, exi-
gindo medidas específicas. A concessão florestal não 
confere à concessionária direitos de acessar o patri-
mônio genético, nem recursos minerais, nem pesquei-
ros. Todavia, tem o Estado os meios, as condições de 
impedir que isso ocorra?

É com a perspectiva da dilatação do prazo para 
o aprofundamento e amadurecimento do debate que 
conclamo o governo federal a retirar o regime de ur-
gência constitucional ao Projeto de Lei nº 4.776/2005, 
de suma importância para o Brasil e para a Região 
Amazônica e que desperta grandes interesses regio-
nais, nacionais e mundiais.

Sala das Sessões, 3 de março de 2005. – Depu-
tado Carlos Souza.

INDICAÇÃO Nº 4.690, DE 2005 
(Do Sr. Aroldo Cedraz)

Sugere à Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimen-
to Rural a apresentação de projeto de lei 
instituindo o dia 9 de setembro como Dia 
Nacional do Médico Veterinário.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se 
à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento Rural, uma vez 
que a referida indicação preenche os requi-
sitos regimentais dispostos no Art. 113, II do 
Regimento Interno.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvol-
vimento Rural:

Solicito a Vossa Excelência, após ouvido os 
membros dessa Comissão, adotar as providências 
necessárias visando a apresentação de projeto de 
lei instituindo o dia 9 de setembro o Dia Nacional do 
Médico Veterinário, na forma do anteprojeto apre-
sentado. 

ANTEPROJETO DE LEI  
Nº , DE 2005

Institui o dia 9 de setembro como o 
Dia Nacional do Médico Veterinário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o dia 9 (nove) de setembro 

como o Dia Nacional do Médico Veterinário.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrá-

rio.

Justificação

Segundo registros históricos, a atividade de “curar 
animais” tem mais de 6.000 anos de existência, tendo 
sido encontrados dados sobre esta atividade em di-
versas regiões do mundo: Mesopotâmia, Egito, Grécia, 
África e Ásia. Na Grécia, há mais de 2.000 anos, por 
volta do século VI a.C., cargos públicos eram reservados 
às pessoas que detinham a arte de curar animais, que 
na época eram conhecidos como hipiatras. Este fato 
mostra a importância que os animais tinham naquela 
sociedade, como auxiliares no trabalho ou animais de 
companhia. Importância ainda maior tinham as pesso-
as capazes de entender e resolver os problemas que 
acometiam estes animais.

Durante muito tempo não existia um termo uti-
lizado universalmente para designar as pessoas que 
trabalhavam com cura dos animais. Até meados do 
século XVIII estas pessoas nos países de língua latina 
eram chamadas de Marechais-ferradores, Rossartz na 
Alemanha e Ferries na Inglaterra. A palavra Veteriná-
rio surgiu em 1748, quando foi traduzido um tratado 
sobre cura de animais: “Artis Veterinariae”, escrito por 
Vegesius Renatus ainda no século V a.C. Ainda no 
século XVIII a Veterinária começou a se organizar e a 
utilizar critérios científicos. Na França em 4 de agos-
to de 1761, durante o reinado de Luiz XV, foi criada 
a primeira escola de Medicina Veterinária do mundo 
com uma turma inicial de apenas 8 alunos. No final do 
século XVIII porém, já eram 17 escolas funcionando 
por toda a Europa, mostrando mais uma vez a impor-
tância desta atividade na sociedade.

No Brasil, a cultura cientifica e literária começou 
a se desenvolver apenas após a vinda da família real 
em 1808, antes disso não havia bibliotecas, imprensa 
e muito menos ensino superior no país. Em 1875 po-
rém, o Imperador Dom Pedro II foi para a França e lá 
visitou a Escola Veterinária de Alfort, participando de 
uma conferência ministrada pelo Veterinário e Fisiolo-
gista Collin ficando impressionado com o assunto e sua 
importância. Regressando ao Brasil começou a buscar 
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condições para fundar aqui escola semelhante, entre-
tanto apenas no início do século XX foram fundadas 
as primeiras instituições de Medicina Veterinária do 
país, quando então o Brasil já era uma República. As 
duas primeiras instituições da área foram fundadas no 
Rio de Janeiro, a primeira, a Escola de Veterinária do 
Exército, foi criada em 1910, começando a funcionar 
em 1914 e a segunda, Escola Superior de Agricultura 
e Medicina Veterinária, fundada também em 1910 co-
meçou a funcionar em 1913.

Somente a partir de “09 DE SETEMBRO DE 
1933”, através do Dec. no 23.133, do então Presiden-
te da República Getúlio Vargas, é que as condições 
e os campos de atuação do Médico Veterinário foram 
normatizadas, conferindo-se exclusividade para a or-
ganização, a direção e a execução do ensino Veteri-
nário, para os serviços referentes à Defesa Sanitária 
Animal, inspeção dos estabelecimentos industriais 
de produtos de origem animal, hospitais e policlínicas 
veterinárias, para organizações de congressos e re-
presentação oficial e peritagem em questões judiciais 
que envolvessem apreciação sobre os estados dos 
animais, dentre outras.

Hoje temos em todas as regiões do país Univer-
sidades e Faculdades de Medicina Veterinária e pro-
fissionais com as mais diversas especializações. Estes 
profissionais com destacada importância na sociedade 
já em civilizações datadas de milênios, permanecem 
ainda nos dias de hoje, com a mesma ou ainda maior 
importância, dentro de empresas, atuando em clínicas, 
programas de preservação, Instituições Governamen-
tais e ONGS.

O estudo da Anatomia e das doenças próprias 
dos animais, domésticos ou selvagens, constitui o ob-
jetivo da veterinária. Essa ciência tem adquirido enor-
me importância, sobretudo em função do homem, uma 
vez, que ajudando a manter a saúde dos animais, está 
preservando uma das principais fontes de alimento. O 
cuidado com a saúde dos rebanhos tem por objetivo 
não apenas evitar as epidemias responsáveis pela 
morte de milhares de cabeças, mas também prevenir 
a propagação aos seres humanos de enfermidades 
causadas por vírus, bactérias e parasitas. Em uma 
era de uso extremo de tecnologia, o cuidado pessoal, 
carinho e respeito pela saúde e bem estar animal tem 
prevalecido.

Diante do exposto e pela indispensável presença 
do Médico Veterinário na sociedade, a Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimen-
to Rural conta com o apoio dos ilustres parlamentares 
para a conversão desse projeto em lei.

Sala da Comissão, 3 março de 2005.

INDICAÇÃO Nº 4.691, DE 2005 
(Da Sra. Perpétua Almeida)

Sugere ao Ministro-Chefe da Casa Ci-
vil a retirada de urgência constitucional do 
PL 4.776/05.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.
Excelentíssimo Ministro-Chefe da Casa Civil,
Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de 

Lei elaborado pelo digno Ministério do Meio Ambiente 
que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para 
produção sustentável, institui o Serviço Florestal Bra-
sileiro, Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Florestal e dá outras providências.

Esta matéria, de relevante importância ao desen-
volvimento nacional, e em específico, à Amazônia Bra-
sileira, tem pela bancada do norte respeito, simpatia e 
esperança que possamos dar passos significativos na 
preservação ambiental, desenvolvimento sustentável 
e uso racional dos recursos da maior floresta tropical 
do planeta.

Inovando o debate nesta Casa, a proposta abre 
caminhos para novas concepções, desvendando ho-
rizontes e construindo novas perspectivas aos gover-
nantes da região, bem como aos que lá habitam.

Devido ao grande valor da matéria, observamos 
ser necessário um amplo debate com as partes en-
volvidas, compreendendo governos municipais e es-
taduais, associações produtivas, representantes das 
comunidades, organismos governamentais e não-go-
vernamentais.

Percebendo a necessidade de maior envolvimento 
com a sociedade, na busca de ouvirmos os interes-
sados e esclarecermos os reais objetivos da matéria, 
além da preocupação em manter a originalidade da 
mesma, é que solicitamos de V. Exa. a retirada de ur-
gência constitucional do PL 4776/05.

Sala das Sessões, 4 março de 2005. – Deputada 
Perpétua Almeida, PCdoB/AC.

INDICAÇÃO Nº 4.692, DE 2005 
(Do Sr. Orlando Desconsi)

Sugere ao Ministério do Trabalho que 
sejam tomadas providências imediatas para 
reativação e implantação de balanças de 
pesagem nas rodovias federais.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes:
As rodovias constituem o mais importante modal 

da matriz de transporte brasileiro, por onde transitam 
cerca de 60% das cargas e mais de 90% dos passa-
geiros. Não obstante a relevância do modal rodoviário 
para o nosso desenvolvimento, a situação atual das 
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rodovias federais é caótica, prejudicando toda a ca-
deia de transporte, que se utiliza maciçamente desse 
modal.

Os números apresentados pela última pesquisa 
rodoviária da Confederação Nacional do Transporte 
– CNT, divulgada no final de 2004, são assustadores. 
Dos mais de setenta e quatro mil quilômetros de ro-
dovias avaliados, constata-se que mais de 75% têm 
algum tipo de comprometimento, sendo que, apro-
ximadamente, 36% deles foram classificadas como 
deficientes, 24% em estado ruim e 15% em péssi-
mas condições.

O excesso de peso dos veículos de carga é um 
dos maiores responsáveis por esta lastimável situação, 
uma vez que o tráfego de veículos com peso acima 
do permitido danifica o pavimento asfáltico da rodovia, 
reduzindo a sua vida útil. O desrespeito à limitação de 
peso imposta aos veículos de carga implica, ainda, na 
diminuição dos níveis de segurança desses veículos, 
contribuindo, com certeza, para o aumento das esta-
tísticas de acidentes nas estradas.

Para coibir esses excessos, faz-se necessária 
uma rigorosa fiscalização do Departamento Nacional 
de Infra-estrutura de transportes – DNIT, com auxílio 
da Polícia Rodoviária Federal – PRF, por meio da pe-
sagem dos veículos de carga nas balanças localizadas 
nas rodovias federais. Constata-se, no entanto, que 
cerca de 75% dos postos de pesagem das estradas 
federais estão paralisados por motivos diversos, ou 
seja, das 52 balanças existentes, que se encontram 
sob a administração do DNIT, 39 não estão em ope-
ração, comprometendo, dessa forma, qualquer inicia-
tiva fiscalizadora do Estado para reprimir o tráfego de 
veículos com excedente de peso.

Queremos, portanto, com esta Indicação, alertar 
o Ministério dos Transportes para o quadro de aban-
dono em que se encontram os postos de pesagem 
localizados nas rodovias federais e conclamá-lo à 
resolução desse problema. Nesse sentido, sugeri-
mos ao Senhor Ministro dos Transportes que sejam 
tomadas providências imediatas para a reativação 
das balanças de pesagem e implantação de novas 
unidades ao longo da malha rodoviária federal, com 
o objetivo primordial de coibir o tráfego dos veículos 
de carga com peso acima do permitido e, com isso, 
resguardar as condições de trafegabilidade das ro-
dovias do nosso País.

Pelo exposto, e confiante na sensibilidade política 
e social de V. Exª, tenho certeza que a nossa sugestão 
será bem acolhida. 

Sala das Sessões, 7 de março de 2005. – Depu-
tado Orlando Desconsi, PT/RS.

INDICAÇÃO Nº 4.693, DE 2005 
(Do Sr. Jovair Arantes)

Sugere ao Poder Executivo, por in-
termédio do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, a antecipação do pa-
gamento, aos servidores aposentados, do 
saldo do passivo relativo ao reajuste sa-
larial de que trata a Medida Provisória nº 
2.169-43, de 2001.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Exmo. Sr. Ministro do Planejamento, Orçamento 
e Gestão:

Como é do conhecimento de V. Exa., a Medida 
Provisória nº 2.169-43, de 2001, última edição da Me-
dida Provisória nº 1.704, de 1998, estendeu aos ser-
vidores públicos civis do Poder Executivo Federal a 
vantagem de 28,86%, objeto de decisão do Supremo 
Tribunal Federal no julgamento de Recurso Ordinário 
no Mandado de Segurança nº 22.307-7 – DF, com 
a explicitação contida no acórdão dos embargos de 
declaração.

Posteriormente, a Portaria nº 477, de 26 de no-
vembro de 2002, desta Pasta, tendo em vista o dis-
posto no Decreto nº 2.693, de 28 de julho de 1998, 
com a redação dada pelo Decreto nº 4.328, de 8 de 
agosto de 2002, permitiu que o Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Federal – SIPEC antecipasse 
a liquidação de saldos de passivos de valores iguais 
ou inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), relativos 
à extensão administrativa dos 28,86 % aos benefici-
ários com idade igual ou superior a oitenta anos que 
tivessem celebrado acordo administrativo ou termo de 
transação judicial, com a União, o prazo legal.

Desta época para cá, várias parcelas foram pagas 
e os saldos remanescentes do passivo reduziram-se 
bastante, restando apenas três parcelas, cujo paga-
mento está previsto para o mês de dezembro de 2004 
e os meses de maio e dezembro de 2005.

Isto posto, sugerimos a V. Exa. adotar as provi-
dência necessárias para possibilitar o pagamento an-
tecipado, de forma semelhante àquela utilizada para 
pagamento aos servidores octogenários, dos saldos 
do passivo de todos os servidores aposentados.

A sugestão que ora apresentamos fundamenta-se 
no fato de que os servidores aposentados, além de ter 
amargado as perdas que os servidores ativos sofreram 
nos últimos anos, tiveram também sua renda líqüida 
reduzida em função da contribuição previdenciária ins-
tituída a partir da reforma da previdência.

Ademais, é de se observar que a referida anteci-
pação teria baixo custo, já que o resíduo, a esta altura, 
é pequeno. Não obstante, este ato teria, certamente, 
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grande repercussão entre os servidores civis do Po-
der Executivo.

Sala das Sessões, 8 de março de 2005. – Depu-
tado Jovair Arantes.

INDICAÇÃO Nº 4.694, DE 2005 
(Do Sr. João Lyra)

Sugere ao Sr. Ministro da Educação a 
implantação de Campus Universitário Avan-
çado, no município de Santana do Ipanema, 
estado de Alagoas.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Tenho a honra de sugerir ao Ministério da Educa-
ção a implantação, por meio da Universidade Federal 
de Alagoas-UFAL, de Campus Universitário Avançado, 
no município de Santana do Ipanema, encravado na 
região do Semi-Árido Alagoano.

A criação de um Campus Avançado naquele 
Município -¾ voltado para a realização de cursos pro-
fissionais de curta duração, que respeitem a vocação 
econômica regional, sem perda da qualidade do ensi-
no ¾ constitui iniciativa que vai beneficiar amplos seg-
mentos da população do interior de Alagoas e mesmo 
de Sergipe. Com efeito, Santana do Ipanema polariza 
municípios de grande potencial econômico que, em 
2002, registraram cerca de seis mil alunos matricula-
dos no ensino básico. A grande maioria dos jovens que 
concluem o ensino básico é obrigada a emigrar para 
Maceió ou para outras capitais do Nordeste, visando 
a ingressar na carreira universitária.

A criação do Campus teria a vantagem de trazer 
para a região ¾ mediante a preparação de gerações 
de técnicos do nível superior para atender a deman-
da das atividades da economia de base local ¾ espe-
cialidades como cooperativismo, técnicas comerciais, 
técnicas em irrigação, operações em manutenção de 
máquinas agrícolas, técnicas de estocagem e uso de 
fertilizantes, técnicas de contabilidade agrícola, além 
de turismo e educação ambiental e ecológica.

É verdade que o CEFET dispõe de unidade em 
Palmeira dos Índios, porém seu atendimento é insufi-
ciente, lembrando-se que aquela organização, como um 
todo, só tem capacidade para atender 1.300 alunos em 
todo o Estado, ou seja, um terço da demanda projetada 
só para a região de Santana do Ipanema (6.000).

O Autor da Indicação espera que o Sr. Ministro 
da Educação determine o exame da proposta, seme-
lhante à que o governo federal acaba de anunciar para 
Caruaru (PE).

Sala das Sessões, 8 de março de 2005. – João 
Lyra, Deputado Federal (PTB-AL).

INDICAÇÃO Nº 4.696, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Abicalil)

Sugere ao Ministro de Estado da Cul-
tura a criação do “Livro de Registro de Lín-
guas”, no âmbito do Programa Nacional do 
Patrimônio Imaterial, sob a responsabilida-
de do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN).

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

Cultura:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, respalda-
do no artigo 216 de nossa Constituição Federal e no 
Decreto nº 3.551, de 2000, vimos sugerir a criação do 
“Livro de Registro de Línguas”, no âmbito do Programa 
Nacional do Patrimônio Imaterial, sob a responsabili-
dade do IPHAN. 

Justificação

A Constituição de 1988, reconhecendo a impor-
tância e a significação da preservação da memória para 
construção da cidadania e esteio de nossa identidade 
cultural, reservou artigo especial, em que ampliou a 
noção de Patrimônio Cultural. Assim, hoje, segundo 
nosso ordenamento constitucional, em seu art. 216, 
caput, o Patrimônio Cultural Brasileiro é constituído 
de “bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de refe-
rência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem: as formas de expressão; os modos de 
criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edifica-
ções e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico.”

A partir dessa definição legal supra, respaldada 
na moderna teoria antropológica, o patrimônio histó-
rico nacional, antes restrito ao que se convencionou 
denominar “pedra e cal”, passou a incluir também os 
bens de natureza imaterial ou intangível. 

O Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, veio 
dar suporte técnico e legal à ação do IPHAN na preser-
vação destes bens imateriais. Através deste dispositivo 
legal, instituiu-se a figura do Registro para a preser-
vação dos bens intangíveis e criou-se o “Programa do 
Patrimônio Imaterial”. A partir de então, alguns bens 
imateriais foram registrados nos respectivos “Livros de 
Registro” do IPHAN, a exemplo do Ofício das Panelei-
ras de Goiabeiras, no Espírito Santo; a festa religiosa 
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do Círio de Nazaré, em Belém e, mais recentemente, 
o Ofício das Baianas de Acarajé, em Salvador.

Em que pese à inovação legal, o referido Decreto 
não contemplou importante segmento do patrimônio 
imaterial brasileiro. Trata-se da diversidade lingüística 
de nosso país, expressa nas várias línguas faladas em 
território nacional. Segundo dados divulgados pelo Ins-
tituto de Investigação e Desenvolvimento em Política 
Lingüística (IPOL), no Brasil, são faladas cerca de 210 
línguas além da língua oficial, o Português. Destas, 
190 são línguas autóctones, pertencentes a diferentes 
grupos indígenas espalhados pelo território nacional, 
outras 20 línguas alóctones, isto é, de imigração, pre-
sentes no País desde a primeira metade do século XIX, 
como o alemão, o italiano, o árabe e o japonês.

Estas línguas são faladas por Comunidades Lin-
güísticas de cidadãos brasileiros e devem ser conside-
radas parte integrante do patrimônio cultural imaterial 
da nação brasileira. São, no sentido pleno do termo, 
“Línguas Brasileiras” que, assim, consideradas, inau-
guram uma perspectiva para a ação do Estado, que até 
há pouco tempo atrás tratava apenas da preservação 
e valorização da Língua Portuguesa.

Ao reconhecermos as diversas línguas faladas 
em território nacional como “Patrimônio Cultural Bra-
sileiro”, a questão da preservação se coloca de forma 
muito mais democrática e moderna, na perspectiva do 
pluralismo cultural. Com essa ação cultural, o Estado 
passa a considerar que os cidadãos falantes das “lín-
guas brasileiras” têm direito a mantê-las. Em última 
instância, têm direito à memória e a tradição, como 
condição indispensável ao fortalecimento de sua iden-
tidade cultural.

Urge, portanto, uma ação do Estado neste sentido, 
pois, segundo o antropólogo brasileiro, Darcy Ribeiro, 
entre 1904 e 1957, desapareceram no Brasil cerca de 
63 línguas indígenas. O lingüista inglês Crystal afirma 
que cerca de 40% das línguas podem vir a desapare-
cer até o ano de 2.100 se não forem realizadas ações 
conjuntas do Estado e da sociedade civil, tendentes 
ao seu registro e efetiva preservação.

Neste sentido, vimos, através deste expedien-
te, solicitar de V. Exª que o Ministério da Cultura, por 
intermédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN), promova análises e estudos 
técnicos, tendentes à criação de um novo Livro do 
Registro, conforme dispõe o art. 1º, § 3º do Decreto 
nº 3.551, de 2000. Esse Livro passaria a se chamar 
“Livro de Registro de Línguas” e complementaria os 
demais existentes (saberes, celebrações, formas de 
expressão e lugares) na preservação do patrimônio 
imaterial brasileiro.

A diversidade lingüística de nosso País deve ser 
considerada Patrimônio Cultural brasileiro. Só assim, 
estaremos reconhecendo a efetiva contribuição dos 
diferentes grupos étnicos na construção da identida-
de nacional.

Sala das Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Carlos Abicalil.

INDICAÇÃO Nº 4.697, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Abicalil)

Sugere ao Ministro de Estado da Fa-
zenda, Antônio Palocci, no âmbito do Banco 
do Brasil para que seja instalado um Posto 
Avançado de Atendimento Pessoal do Ban-
co do Brasil, no município de Castanheira, 
Estado de Mato Grosso.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O município de Castanheira, no Estado de Mato 

Grosso, por meu intermédio, vem reivindicar a insta-
lação de um Posto Avançado de Atendimento Pessoal 
do Banco do Brasil, pelos seguintes motivos:

Castanheira é um município do noroeste de Mato 
Grosso cuja atividade econômica, renda e número de 
habitantes justificam a instalação de um Posto Avan-
çado do Banco do Brasil; no Município existe apenas 
uma agência do Bansicredi, que é uma organização 
cooperativista e a agência mais próxima do Banco do 
Brasil, ou outra agência Bancária, localiza-se no Mu-
nicípio de Juína, distante 47 KM;

O Município possui uma população de 11.200 
habitantes e a sua economia baseia-se na pecuária 
extensiva e leiteira, na agricultura, indústria madeireira 
e comércio em geral. Toda essa atividade exige agili-
dade nas operações comerciais e que atualmente são 
realizadas na Agência de Juína, acarretando prejuízos 
para os empresários e correntistas em geral.

Sala de Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Carlos Abicalil.

INDICAÇÃO Nº 4.698, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Abicalil)

Sugere ao Ministro de Estado das Co-
municações, Eunício de Oliveira, no âmbi-
to da Agência Nacional de Telecomunica-
ções – ANATEL, a instalação de um Escri-
tório Regional em Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
No regimento interno atual da ANATEL, a en-

tidade desenvolve suas atividades de fiscalização e 
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controle através de Escritórios Regionais, localizados 
em 11 capitais do país. Os estados de Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Tocantins ficam subordinados 
ao estado de Goiás. Assim, Mato Grosso (Cuiabá) fica 
sensivelmente prejudicado com a gerência operacio-
nal distante cerca de 1000 KM. Frente a isso, e tendo 
em vista que o regimento da ANATEL está sendo re-
formulado e está aberto à consulta pública, proponho 
seja criado mais um Escritório Regional, com sede em 
Cuiabá/MT e que este fique responsável pelas hoje 
Unidades Operacionais de Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Rondônia, esta última vinculada ao Escritório 
Regional de Manaus/AM. 

Sala de Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Carlos Abicalil.

INDICAÇÃO Nº 4.699, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Abicalil)

Sugere, ao Ministro de Estado da Fa-
zenda, Antônio Palocci, no âmbito da Caixa 
Econômica Federal, a instalação de uma 
Agência da Caixa Econômica Federal no 
Município de Água Boa, no Estado de Mato 
Grosso.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O município de Água Boa, Estado de Mato Gros-

so, por meu intermédio, vem reivindicar a instalação de 
uma agência Bancária da Caixa Econômica Federal, 
pelos seguintes motivos:

Água Boa é um município situado no baixo Ara-
guaia, cuja atividade econômica, renda e número de 
habitantes justificam a instalação de uma agência da 
CEF.

Essa necessidade se justifica, principalmente, 
porque a única agência da Caixa existente no médio 
e baixo Araguaia é a do município de Barra do Gar-
ças/MT, a 240 de Água Boa.

Com uma população de 20.000 habitantes e um 
território de 7.582 KM2, o Município é pólo regional, 
por sua posição geográfica e estratégica no Vale do 
Araguaia. O município, além de seu plantel bovino e 
frigorífico para exportação de carne, tem na agricultura 
seu grande potencial, abrigando armazéns de grande 
porte. Sua bem estruturada infra-estrutura urbana, ae-
roporto municipal, sede de Comarca, hospital regional, 
entre outros, faz com que municípios próximos, como 
Nova Nazaré, Campinápolis, Cocalinho, Canarana, 
Nova Xavantina, São Félix do Araguaia, Confresa, 
entre outros, totalizando uma população de cerca de 
223.000 habitantes, façam de Água Boa a cidade para 
a busca de meios e recursos.

Toda essa atividade exige agilidade nas opera-
ções comerciais e bancárias, e por si só justificam o 
pleito, para que empresários, funcionários públicos, 
agricultores, aposentados, enfim a população de todo 
baixo e médio Araguaia, seja beneficiada.

Sala de Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Carlos Abicalil.

INDICAÇÃO Nº 4.700, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Abicalil)

Sugere ao Ministro de Estado da Fa-
zenda, Antônio Palocci, no âmbito do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal, a 
instalação de uma Agência do Banco do 
Brasil ou da Caixa Econômica Federal no 
Município de Barão de Melgaço, no Estado 
de Mato Grosso.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O município de Barão de Melgaço, Estado de 

Mato Grosso, por meu intermédio, vem reivindicar 
a instalação de uma agência Bancária do Banco do 
Brasil ou da Caixa Econômica Federal, pelos seguin-
tes motivos:

Barão de Melgaço é um município situado no 
pantanal de Mato Grosso, cuja atividade econômica, 
renda e número de habitantes justificam a instalação 
de uma agência de um dos Bancos;

Essa necessidade se justifica, principalmente, 
porque a única agência bancária existente (SICOOB-
PANTANAL) foi fechada no mês de novembro de 2.004 
e com isso os cerca de 700 aposentados, os pescado-
res que recebem seguro desemprego e a população 
em geral (cerca de 7.000 habitantes), necessitam se 
deslocar até a capital do Estado – Cuiabá, para qual-
quer serviço bancário. 

O Município também possui um grande plan-
tel bovino, que somado à sua atividade pesqueira e 
agrícola, exige agilidade nas operações comerciais e 
bancárias, e por si só justificam o pleito, para que os 
empresários locais, os funcionários públicos, os pes-
cadores, os aposentados, enfim a população em geral, 
não sofra ainda mais prejuízos e contratempos.

Sala de Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Carlos Abicalil.

INDICAÇÃO Nº 4.701, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Abicalil)

Sugere ao Ministro de Estado da Fa-
zenda, Antônio Palocci, no âmbito do Banco 
do Brasil, a instalação de mais um terminal 
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do Banco do Brasil, no município de Nova 
Bandeirantes, no Estado de Mato Grosso.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O município de Nova Bandeirantes, no Estado 

de Mato Grosso, por meu intermédio, vem reivindi-
car a instalação de mais um terminal de caixa e um 
caixa eletrônico do Banco do Brasil, pelos seguintes 
motivos:

1. Nova Bandeirantes é um município do norte 
de Mato Grosso cuja atividade econômica, renda e 
número de habitantes justificam a instalação de mais 
um terminal do Banco do Brasil;

2. devido ao aumento da movimentação bancária 
do Município, por motivo da folha de pagamento dos 
servidores públicos, municipais e estaduais, ser paga 
pela única agência existente na cidade, causando um 
grande transtorno para toda a população, que são obri-
gados a ficar até 6 horas em filas, para receber seus 
vencimentos, como também, pagar suas contas;

3. é também em Nova Bandeirantes, que tem um 
grande polo agrícola do norte do estado, exigindo as-
sim, agilidades em algumas operações comerciais, para 
que os empresários locais evitem grandes prejuízos, o 
que atualmente é praticamente impossível; 

4. informamos ainda, que já foram feitas algumas 
tentativas de solucionar o problema, via agências de 
municípios vizinhos, como por exemplo: Alta floresta, 
Nova Monte Verde e Sinop, sem êxito até a presente 
data.

Sala de Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Carlos Abicalil.

INDICAÇÃO Nº 4.702, DE 2005 
(Do Sr. Vander Loubet)

Sugere ao Ministro de Estado da In-
tegração Nacional a prestação de socorro 
emergencial, no âmbito das ações da Se-
cretaria Nacional de Defesa Civil, do Minis-
tério da Integração Nacional, à população 
atingida pelas enchentes no Estado do Mato 
Grosso do Sul.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Integração cional:

Como representante da população sul-mato-gros-
sense, e em função das fortes enchentes que assolam 
algumas regiões do Estado, especialmente os Municí-
pios de Eldorado e Água Clara, venho, por meio desta 
Indicação, expor e reivindicar o seguinte:

As constantes chuvas que têm ocorrido no Es-
tado do Mato Grosso do Sul provocaram preocupan-

tes casos de isolamento, com destruição de casas e 
da infra-estrutura pública, além de situações de risco 
alimentar e sanitário para grande parte da população 
atingida. Tal situação ainda pode agravar-se, devido 
ao fato do período chuvoso na região, segundo dados 
históricos, permanecer até o final do mês de março, 
quando se atinge grande volume de precipitações 
pluviométricas.

Outro problema decorrente das inundações é 
a proliferação de doenças como dengue e hepatite, 
especialmente nas comunidades mais carentes das 
regiões atingidas. No caso do Município de Eldorado, 
por exemplo, a situação foi ainda agravada pela aber-
tura das comportas da usina hidrelétrica localizada à 
montante do município, devido ao alto nível d’água 
alcançado no reservatório.

Após esta rápida explanação sobre a situação e 
devido ao fato de a Secretaria Nacional de Defesa Ci-
vil, órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil, 
fazer parte da estrutura administrativa do Ministério da 
Integração Nacional, reivindicamos a V. Exª. sejam to-
madas medidas emergenciais, compreendendo tanto 
as ações de resposta ao desastre, como distribuição 
de cestas básicas e de medicamentos, além da solução 
para as situações de isolamento, quanto as ações de 
reconstrução de casas e da infra-estrutura destruídas 
pelas enchentes.

Certos de poder contar com a sensibilidade de V. 
Exª. e com as eficientes ações desse Ministério para a 
solução dos graves problemas que expomos, apresen-
tamos, desde já, nosso agradecimento pela atenção 
dispensada e reiteramos os votos de elevada estima 
e distinto apreço.

Sala de Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Vander Loubet.

INDICAÇÃO Nº 4.703, DE 2005 
(Do Sr. Vander Loubet)

Sugere adoção de providências do 
Ministério da Educação – MEC no sentido 
de implantar a Faculdade de Agronomia da 
Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, no Município de Chapadão do Sul. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e su-

gerir o seguinte:

1. Como é plenamente reconhecido, o 
mundo atual depende cada vez mais de de-
senvolvimento profissional superior que pos-
sa ligar a ciência e a tecnologia às atividades 
produtivas. 
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2. De fato, os grandes avanços técnico-
científicos das últimas décadas, sobretudo em 
campos como a genética e o melhoramento 
vegetal e animal, criaram uma revolução no 
conhecimento e na sua aplicação. As ciências 
agronômicas são parte integrante desse proces-
so. Por isso, os cursos superiores de agronomia 
têm que estar ligados a áreas geográficas que 
se caracterizam pela produção agropecuária e 
pelas atividades agro-industriais. 

3. E é essa a situação do Município de 
Chapadão do Sul, no Estado de Mato Grosso 
do Sul, próximo às divisas com Goiás, Minas 
Gerais e São Paulo. A 341 quilômetros de 
Campo Grande, capital do Estado, com uma 
população estimada, no ano 2000, de 134.044 
habitantes, é um município em franco cresci-
mento socioeconômico, graças à produção de 
grãos (soja, girassol, sorgo, milho e algodão), 
ao desenvolvimento da bovino e suinoculturas 
e à presença da FERRONORTE, que passa 
próxima à região urbana. 

4. Posto isso, defendo a idéia de que 
a Faculdade de Agronomia da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul venha a ser 
criada e instalada no Município de Chapadão 
do Sul, com vistas a integrar ensino, pesquisa 
e extensão universitária às atividades produ-
tivas da região. 

5. Entendo que a idéia ora apresentada 
demandará, por seu turno, a realização de 
concursos públicos para pessoal docente e 
técnico-administrativo, como também a cons-
trução de sede própria, o aparelhamento de 
laboratórios e o provimento de meios diversos, 
como campos de cultivo, para efeito das ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão a serem 
desenvolvidas pela instituição a ser criada.

Assim, Senhor Ministro, sugiro que o Ministério 
da Educação encete todas as providências necessá-
rias no sentido de atender ao justo pleito da população 
de Mato Grosso do Sul, em particular do Município de 
Chapadão do Sul, aqui apresentado na INDICAÇÃO 
que submeto a Vossa Excelência.

Sala de Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Vander Loubet.

INDICAÇÃO Nº 4.704, DE 2005 
(Do Sr. Fernando Coruja)

Sugiro o encaminhamento de Indica-
ção ao Ministro da Justiça Dr. Márcio Tho-
mas Bastos, relacionado ao desenvolvimen-
to do Estado de Santa Catarina.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça – Dr. 
Márcio Thomas Bastos.

Nos termos do Art. 113, inciso I e § 1º do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito 
a criação e instalação de uma delegacia da Polícia 
Federal – no município de São Francisco do Sul, no 
Estado de Santa Catarina. 

Justificação

Senhor Ministro, faço esta indicação haja vista a 
existência do porto,sendo aréa alfandegária, e a grande 
movimentação de cargas, facilitando o desembaraço 
aduaneiro, sem necessidade de deslocamento para a 
delegacia mais próxima que situa-se no munícipio de 
Joinville, racionalizando e agilizando a liberação das 
mesmas, contribuindo ainda para a redução do cha-
mado custo Brasil. Estas melhorias trariam progresso 
e melhoria de vida para os catarinenses e todos os 
brasileiros, pois a produção agrícola, pecuária e indus-
trial do estado chegaria a todos com um custo menor, 
ajudando a desenvolver o país. 

Convicto que Vossa Excelência não medirá es-
forços para encontrar soluções viáveis para atender 
este justo pleito.

Sala das Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Fernando Coruja.

INDICAÇÃO Nº 4.705, DE 2005 
(Do Sr. Vander Loubet)

Sugere ao Poder Executivo a presta-
ção de socorro emergencial, no âmbito das 
ações do Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, à população atin-
gida pelas enchentes no Estado do Mato 
Grosso do Sul.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

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

Como representante da população sul-mato-gros-
sense, e em função das fortes enchentes que assolam 
algumas regiões do Estado, especialmente os Municí-
pios de Eldorado e Água Clara, venho, por meio desta 
Indicação, expor e reivindicar o seguinte:

As constantes chuvas que têm ocorrido no Es-
tado do Mato Grosso do Sul provocaram preocupan-
tes casos de isolamento, além de situações de risco 
alimentar e sanitário para grande parte da população 
atingida. Tal situação ainda pode agravar-se, devido 
ao fato do período chuvoso na região, segundo dados 
históricos, permanecer até o final do mês de março, 
quando se atinge grande volume de precipitações 
pluviométricas.

Outro problema decorrente das inundações é 
a proliferação de doenças como dengue e hepatite, 
especialmente nas comunidades mais carentes das 



06472 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2005

regiões atingidas. No caso do Município de Eldorado, 
por exemplo, a situação foi ainda agravada pela aber-
tura das comportas da usina hidrelétrica localizada à 
montante do município, devido ao alto nível d’água 
alcançado no reservatório.

Feita uma rápida exposição da situação, reivin-
dicamos a V. Exª. sejam tomadas medidas emergen-
ciais, no âmbito dos programas coordenados pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, de forma a garantir a segurança alimentar da 
população atingida nesses importantes municípios de 
nosso Estado.

Certos de poder contar com a sensibilidade de V. 
Exª. e com as eficientes ações desse Ministério para a 
solução dos graves problemas que expomos, apresen-
tamos, desde já, nosso agradecimento pela atenção 
dispensada e reiteramos os votos de elevada estima 
e distinto apreço.

Sala de Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Vander Loubet.

INDICAÇÃO Nº 4.706, DE 2005 
(Do Sr. Chicão Brígido)

Sugere ao Ministro da Educação a 
criação de escolas complementares ane-
xas a empresas de médio e grande porte 
com a garantia de cessão de bolsas pelo 
Governo Federal.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Apresento a Vossa Excelência ,nos termos re-

gimentais, a presente indicação, sugerindo a adoção, 
pela sua Pasta, de bolsa de estudo para trabalhado-
res de empresas de médio e grande porte e implan-
tação no próprio espaço físico próximo ao ambiente 
de trabalho, de escolas complementares para ajudar 
na reciclagem e especialização do quadro funcional, 
capacitação e profissionalização específica para as 
áreas de interesse comercial da instituição, bem como 
facultar a complementação e conclusão dos estudos 
em nível fundamental e médio para um melhor desem-
penho nas funções exercidas.

Justificação

É absolutamente indiscutível que nesta época de 
globalização e concorrência acirrada em nível interno 
e externo, as empresas tenham em seus quadros fun-
cionários bem treinados e com o conhecimento técnico-
científico suficiente para realizar suas funções a contento. 
O desenvolvimento tecnológico exige um preparo sólido 
em áreas específicas sob pena da empresa que não 
contar com a mão-de-obra especializada perder espaço 
e o próprio “bonde da história” do chamado capitalismo 
saudável e intrinsecamente competitivo.

Nada mais oportuno, portanto, que dotar o próprio 
espaço ocioso das fábricas de médio e grande porte de 
uma estrutura técnico-educacional .estas pequenas celular 
estratégicas, serão dotadas de meios para complementar 
conhecimento básico, reciclar e ainda profissionalizar os 
quadros funcionais a fim consolidar um ambiente onde 
conhecimento, capacidade e criatividade serão as molas-
mestras para o desenvolvimento e concretização de um 
trabalho individualmente enriquecedor, economicamente 
lucrativo e socialmente gratificante.

Considerando que a existência de um profis-
sional devidamente sintonizado com as inovações e 
exigências de seu tempo e tecnicamente capacitado 
para o desempenho adequado em seu trabalho é a 
chave para a construção de uma empresa moderna, 
ousada, competitiva e inovadora. Os mercados atu-
ais, sinalizados pelo surgimento de vigorosos de blo-
cos econômicos, empresas transnacionais e estados 
que muitas vezes assumem posição eminentemente 
comercial representados por empresas estatais não 
apresentam espaço para mão-de-obra de formação 
deficiente, incompleta ou desatualizada. Os que não 
respondem as expectativas do mercado definitivamente 
estão fadados a perder espaço, lucratividade e mesmo 
a própria garantia de sobrevivência.

Considerando que a implantação de pequenas 
células escolares no espaço empresarial seria a certeza 
de consolidar uma formação sólida e francamente ne-
cessária em nível técnico-educacional para a atuação 
das empresas. Ao Governo Federal caberia assegurar 
as bolsas de estudo aos funcionários, que teriam assim 
a proximidade e garantia da reciclagem como atrativos 
maiores a freqüência, garantindo o pleno sucesso des-
ta inovação educacional que une profissionalização a 
complementação de estudos básico e médio. O projeto 
didático ,com suas peculiaridades e conveniências, fica-
ria a cargo do Ministério da Educação ,que receberiam 
das empresas interessadas na instalação das células 
as especificações para o ensino a ser ministrado em 
caso de profissionalização específica ou as séries a 
serem implantadas em caso de complementação cur-
ricular do ensino básico e médio.

É mister lembrar que o investimento na educa-
ção e profissionalização a nível médio sempre foram 
referência obrigatória na história recente dos novos 
integrantes do seleto grupo dos industrializados, cuja 
população, por conseguinte, goza de invejável padrão 
de vida. A qualificação profissional e o incremento do 
conhecimento básico e médio em nossa massa tra-
balhadora é certeza de maior conhecimento, produ-
tividade e consciência de cidadania. Isto posto, e na 
certeza absoluta da boa intenção e empenho dos inte-
grantes desta Pasta no desenvolvimento e progresso 
da Nação e nacionalidade brasileira,espero o apoio e 



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 06473 

eventuais sugestões para o aperfeiçoamento da pre-
sente Indicação.

Sala das Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Chicão Brigido.

INDICAÇÃO Nº 4.707, DE 2005 
(Do Sr. Bernardo Ariston)

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação de centros vocacionais para crian-
ças de 3 a 12 anos de idade.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

Com o objetivo de colaborar em favor do desen-
volvimento da educação brasileira, especificamente no 
que se refere ao seu compromisso com a preparação 
para o trabalho, venho sugerir a criação de centros 
vocacionais para crianças de 03 a 12 anos de idade 
em cada bairro de cada cidade brasileira. 

Esses estudantes seriam atendidos por profissio-
nais especialmente treinados para observar e identificar 
suas aptidões e vocações, de forma a encaminhá-los 
a uma capacitação que respeite a vocação profissio-
nal evidenciada.

Muitos jovens não conseguem identificar suas 
aptidões e acabam por escolhar caminhos de profis-
sionalização, muitas vezes em escolas públicas, que 
não atendem as suas expectativas e aos quais não 
dão continuidade.

Espero, portanto, contar com a acolhida do MEC 
para com a sugestão que ora apresento a Vossa Ex-
celência.

Sala das Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Bernardo Ariston.

INDICAÇÃO Nº 4.708, DE 2005 
(Do Sr. Jefferson Campos)

Sugere ao Ministério das Cidades a 
instalação de dispositivo antiesmagamento 
nas janelas dos veículos cujo vidro é acio-
nado por meio de circuito elétrico.

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

Cidades:
O Conselho Nacional de Trânsito e o Departamen-

to Nacional de Trânsito, órgãos hoje sob a gestão deste 
Ministério, há muito desenvolvem excelente trabalho no 
sentido de aperfeiçoar a legislação e o acompanhamen-
to técnico voltados para a segurança do setor automo-
tivo. Não obstante, problemas continuam aparecendo 
e, sem descanso, colocando à prova a capacidade dos 
especialistas em trânsito e transportes. 

Um dos mais recentes, parece-nos, é a popu-
larização do emprego, nos veículos automotores, de 

vidros acionados por circuito elétrico, mas cujo movi-
mento não é automaticamente interrompido quando 
algo interpõe-se à sua trajetória ascendente.

Disso decorrem, com espantosa freqüência, aci-
dentes nos quais a mão ou o braço de algum dos ocu-
pantes do veículo é comprimido, pelo vidro, contra a 
travessa da janela. 

Embora na grande maioria dos casos ocorram 
lesões de pequena gravidade, já foram registrados aci-
dentes importantes, especialmente quando os envolvi-
dos são crianças pequenas ou bebês. Recentemente, 
por exemplo, soube-se do falecimento de um menino de 
três anos de idade, em Santos, decorrente de estrangu-
lamento pela ação do “vidro elétrico” do veículo.

Parece necessário, portanto, que o Conselho Na-
cional de Trânsito – órgão incumbido, pelo legislador 
federal, de estabelecer os equipamentos obrigatórios 
dos veículos, assim como de disciplinar o seu uso e 
determinar suas especificações técnicas – atue no 
sentido de editar resolução que corrija a deficiência 
de segurança aqui apontada.

Sabemos que muitos obstáculos têm que ser su-
perados para a adequação de um produto industrial 
às condições ideais de segurança. Entretanto, cremos 
que a tarefa vale a pena, ainda que os resultados só 
possam ser atingidos a médio ou longo prazos. 

Estamos convictos de que V.Exª, com a sensibili-
dade e a competência que lhe são peculiares, empres-
tará a devida importância a essa questão.

Sala das Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Jefferson Campos.

INDICAÇÃO Nº 4.709, DE 2005 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere ao Ministério da Justiça a indi-
cação de um líder indígena para a direção 
da FUNAI, no Estado do Amazonas, como 
forma de solução do impasse entre lideran-
ças indígenas e a administração regional 
da FUNAI.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Exa. 

para apresentar a seguinte indicação:
O prédio sede da Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI) foi ocupado durante 27 (vinte e sete) dias por 
parte das lideranças indígenas do Estado do Amazo-
nas. As lideranças indígenas reivindicavam a exone-
ração do administrador regional e a indicação de um 
líder indígena para ocupar o cargo de administração 
regional da FUNAI – Amazonas. 

Diante do exposto, solicito de V. Exa. providências 
no sentido de viabilizar a indicação de um represen-
tante das lideranças indígenas para ocupar a direção 
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da Fundação Nacional do Índio – FUNAI do Estado 
do Amazonas. 

Sala das Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

INDICAÇÃO Nº 4.710, DE 2005 
(Do Sr. Renato Cozzolino)

Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Justiça, a adoção 
de providências em verificar irregularida-
des no Laudo de Exame Nº 1933/00-INC 
(Coca-Cola).

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
Com base em denúncias que o extrato vegetal, 

ingrediente do refrigerante Coca-Cola teria origem da 
folha de coca, inclusive com reportagens na Revista Veja, 
edição de 6 de julho de 1988 (em anexo), o Sr. Randy 
Donaldson, porta voz da Coca-Cola, diz que “Extratos 
de folha de coca realmente são usados na fórmula, 
mas não ilegalmente. Essa essência não é narcótica. 
Na mesma reportagem, funcionários do governo ameri-
cano ligados ao combate às drogas, revelaram que um 
dos ingredientes do xarope concentrado é uma essên-
cia não tóxica extraída da folha de coca, a mesma que 
se processa a cocaína. A revelação se deu depois que 
agentes estiveram na Empresa Stepan Company nos 
Estados Unidos, empresa que importa e processa as 
folhas de coca usadas pela Coca-Cola para aromatizar 
seu refrigerante. Como também, reportagens no Jornal 
do Brasil – de 18 de setembro de 2000, em anexo, afirma 
que houve um “ juramento na década de 70, para que a 
mercadoria nº 5, entrasse no país sem ser claramente 
identificada, a tal mercadoria é na verdade um extrato 
da folha da coca mesma matéria-prima da cocaína”.

Tendo em vista que no Brasil, a Lei nº 10.409, de 
2002, de entorpecentes, deixa claro em seu art. 2º, § 
1º, “é dever de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras, colaborar na prevenção da 
produção, tráfico ou uso indevidos de produtos, substân-
cias ou drogas ilícitas que causem dependência física ou 
psíquica”. Logo, não é permitido haver nenhum resíduo 
de substâncias ilícitas no uso de produtos na industria 
de alimentação e bebidas. Nesse sentido encaminhei 
Requerimentos de Informações aos Ministérios anuen-
tes Justiça, Saúde e Agricultura, que tratam do registro 
do refrigerante e liberação de importação de produtos 
sujeitos a liberação Não – Automática – Extrato Vegetal 
– utilizado na fabricação do refrigerante Coca-Cola. 

Em Audiência Pública realizada em 17 de novem-
bro de 2004 na Comissão de Defesa do Consumidor, 
em sessão conjunta com as Comissões de Fiscalização 
Financeira e Controle e De Tributação Financeira, para 
esclarecer dentre outras questões a origem do extrato 
vegetal do refrigerante Coca-Cola, se é derivado da fo-

lha de coca. Ficou evidenciado que os representantes 
da empresa Coca-Cola, Sr. Brian Smith – Presidente e 
o Sr. José Mauro de Moraes, farmacêutico Bioquímico 
– Diretor de Meio Ambiente e Assuntos Científicos, se 
negaram a responder afirmando desconhecer o assun-
to e em tom de desrespeito, o primeiro falou: “ Acho 
que extrato vegetal é uma substância de um vegetal, 
nada mais que isso (risos), (registro notas Taquigráfi-
cas/Comissão de Defesa do Consumidor). O Sr. José 
Mauro de Moraes, afirmou que “a Coca-Cola não tem 
qualquer ingrediente, inclusive folha de coca ou seus 
derivados, que contenha substância proibida ou ilícita 
no Brasil, verificado pelo Instituto Nacional de Crimina-
lística do Departamento de Polícia Federal”, referindo-
se ao Laudo de Exame 1933 de 28/12/2000, elaborado 
pelos Peritos Criminais Federais Amaury Alan Martins 
de Souza Júnior e Márcio Talhavini. Ressaltamos ain-
da, a informação prestada pela Empresa Coca-Cola 
ao Ministério da Agricultura no dia 6 de novembro de 
1984 sobre a composição do Refrigerante Coca-Cola, 
em atendimento à exigências para registro do produ-
to, diz: “ a presença de noz de cola na mistura de ex-
tratos vegetais indicada como ingrediente do produto 
de Coca-Cola é informação que obteve da empresa 
importadora Stepan Chemical Company, sediada nos 
Estados Unidos, já que se trata de produto importado, 
cuja composição detalhada a requerente ignora (grifo 
nosso) e que, de acordo com a legislação existente, 
não está sujeito a registro junto às repartições brasi-
leiras mas apenas a análises de controle”.

Através do Requerimento de Informação nº 
1866/2004, de autoria deste Parlamentar, enviado 
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Contro-
le, foi solicitado a este Ministério dentre outras coisas, 
que fosse realizado análise do produto “Extrato Ve-
getal” sem ferir e respeitando o sigilo industrial, haja 
vista que não interessa os ingredientes da fórmula do 
Refrigerante Coca-Cola, e sim se no “extrato vegetal” 
chamado “mercadoria nº 5”, contém derivados da fo-
lha de coca. Solicito ainda, para proceder dupla cole-
ta e análise do produto “Extrato Vegetal” na aduana e 
na empresa importadora, Recofarma e/ou CCIL e/ou 
representantes, importados da empresa norte-ame-
ricana Stepan Chenical Company, devendo remeter 
os resultados dos procedimentos pare e passo, com 
o acompanhamento dos membros desta Comissão 
Técnica e do autor do requerimento.

A empresa Coca-Cola ao tomar conhecimento do 
Requerimento de Informação, encaminhou à Comissão 
o Laudo de Exame 1933/00 do INC, para que désse-
mos como atendida nossa solicitação, afirmando “que 
o mesmo comprova a ausência de qualquer substân-
cia ou droga ilícita que provoque dependência física ou 
psíquica”. Informamos que o referido laudo enviado não 
atende nossa solicitação, uma vez que a análise efetu-
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ada foi realizada no refrigerante, produto final e não no 
ingrediente extrato vegetal, que teria origem na folha 
de coca. De acordo com o Laudo do Dr. Brasil (Toxico-
logista Otávio Américo Medeiros Brasil, Perito Criminal 
do INC e Chefe do Centro de Atendimento Toxicológico 
“Dr. Brasil”), se o Extrato Vegetal tiver origem na folha de 
coca, é um alcalóide, em se tratando de alcalóide, em 
contato com outros elementos, esse sofre o processo 
de hidrólise, formando um novo produto, ele não será 
identificado se tem ou não alcalóide, mas permanece 
como entorpecente, diz ainda, que em reação a sua 
mistura, com outros produtos químicos, à cocaína e 
outros alcalóides, pode-se transformar numa terceira 
substância tóxica, diferente da cocaína, e ou do alcalói-
de original, porém igualmente entorpecente. Em alguns 
casos essas substâncias desdobradas são inidentificá-
veis nos testes toxicológicos. Os efeitos nocivos, tanto 
do ponto de vista físico quanto emocional e psicológico, 
dos alcalóides encontrados no eritoxiláceas sobre seus 
usuários, fez com que vários países coibissem o cultivo, 
a comercialização e o uso da substância em seu territó-
rio. No Brasil não foi diferente, com base no Decreto-Lei 
nº 891, de 25 de novembro de 1938. 

Quanto a resposta ao Requerimento 1866/04, 
prestadas pelo Departamento de Polícia Federal a 
Vossa Excelência e encaminhada a esta Câmara dos 
Deputados, verificou-se fortes indícios de contradições e 
irregularidades no Laudo 1933/00/INC a exemplo de:  

Sobre a realização de análises químicas comple-
xas e diligências do INC/DITEC, o Diretor Sr. Octavio 
Brandão Caldas Netto, do Instituto Nacional de Cri-
minalística, ressalta que a DITEC/DPF recentemente 
adquiriu para o INC/DITEC 02 (dois) equipamentos 
importados, os quais serão fundamentais para a re-
alização de tais análises, com previsão de entrega 
dos equipamentos pelos fornecedores para janeiro 
de 2005;

Afirma que os laboratórios de química deste Ins-
tituto encontram-se provisoriamente instalados, aguar-
dando o término das obras de construção da nova 
sede do INC/DITEC, previsto para o final de dezem-
bro de 2004;

Foi solicitado pela direção do INC/DITEC que o 
prazo para atendimento ao Requerimento de Informa-
ção nº 1866/04, fosse prorrogado preferivelmente para 
fevereiro do ano em curso, tendo em vista que se trata 
de um assunto de repercussão nacional.

 Em Face das informações prestadas pelo Diretor 
do INC/DITEC, sobre a impossibilidade da realização 
da análise química e o Laudo de Exame1933/00/INC 
elaborado pelo mesmo INC/DITEC em 2000, que não 
identifica a origem do Extrato Vegetal aromático, um 
dos principais ingredientes do produto Refrigerante 
Coca-Cola e todas as contradições existentes nas 

informações prestadas nos laudos de análises apre-
sentados pela referida empresa; e

Frente à gravidade do assunto e ao forte indício 
de irregularidades nas informações prestadas junto 
à este Ministério sobre a composição do produto, a 
origem do Extrato Vegetal, torna evidente a contrarie-
dade a Legislação brasileira – Código de Defesa do 
Consumidor, art. 31, que trata da oferta e apresentação 
do produto, “devem assegurar informações corretas, 
claras, precisas,....sobre sua característica, ...., com-
posição... e origem, bem como sobre os riscos que 
apresentam à saúde e segurança dos consumidores”, 
a Lei de Entorpecentes nº 10.409, de 2002 e as nor-
mas deste Ministério. 

Certo de poder contar com medidas eficientes 
deste Ministério da Justiça, sugerimos a Vossa Exce-
lência, que apure a veracidade do Laudo 1933/2000, 
elaborado pelos Peritos Criminais Federais Amaury 
Alan Martins de Souza Júnior e Márcio Talhavini. Su-
gerimos ainda, a Vossa Excelência tomar as provi-
dências necessárias para o pronto atendimento do 
Requerimento 1866/2004, e a realização da análise 
do ‘extrato vegetal” pelo INC/DPF, com o acompanha-
mento dos membros da Comissão de Fiscalização e 
Controle e deste Parlamentar. O não atendimento de 
tais sugestões caracterizará negligência deste Minis-
tério, sob pena de ser responsabilizado de acordo com 
a legislação vigente.

Sala das Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Renato Cozzolino.

INDICAÇÃO Nº 4.711, DE 2005 
(Do Sr. Renato Cozzolino)

Sugere ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento a adoção de pro-
vidências sobre irregularidades no registro 
do produto Refrigerante Coca-Cola.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento:

Tendo em vista, denúncias que o extrato vegetal, 
ingrediente do refrigerante Coca-Cola teria origem da 
folha de coca, inclusive com reportagens na Revista 
Veja, edição de 6 de julho de 1988, em anexo, o Sr. 
Randy Donaldson, porta voz da Coca-Cola, afirma 
que “Extratos de folha de coca realmente são usados 
na fórmula, mas não ilegalmente. Essa essência não 
é narcótica. Na mesma reportagem funcionários do 
governo americano ligados ao combate às drogas, 
revelaram que um dos ingredientes do xarope concen-
trado é uma essência não tóxica extraída da folha de 
coca, a mesma que se processa a cocaína. A revela-
ção se deu depois que agentes estiveram na Empre-
sa Stepan Company nos Estados Unidos, a empresa 
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que importa e processa as folhas de coca usadas pela 
Coca-Cola para aromatizar seu refrigerante. Também 
encontramos reportagens no Jornal do Brasil – de 18 
de setembro de 2000, em anexo, afirma que houve um 
“ juramento na década de 70, para que a mercadoria 
nº 5 entrasse no país sem ser claramente identificada, 
a tal mercadoria é na verdade um extrato da folha da 
coca mesma matéria-prima da cocaína”.

Tendo em vista que no Brasil, a Lei nº 10.409, de 
2002, de entorpecentes, deixa claro em seu art. 2º, § 
1º, “é dever de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras, colaborar na prevenção da 
produção, tráfico ou uso indevidos de produtos, subs-
tâncias ou drogas ilícitas que causem dependência fí-
sica ou psíquica”. Logo, não é permitido haver nenhum 
resíduo de substâncias ilícitas no uso de produtos da 
industria de alimentação e bebidas.

Em Audiência Pública realizada em 17 de no-
vembro de 2004 na Comissão de Defesa do Con-
sumidor, em sessão conjunta com as Comissões de 
Fiscalização Financeira e Controle e De Tributação 
Financeira, para esclarecer dentre outras questões a 
origem do extrato vegetal no refrigerante Coca-Cola, 
ficou evidenciado que os representantes da empresa 
Coca-Cola Sr. Brian Smith – Presidente e o Sr. José 
Mauro de Moraes, farmacêutico Bioquímico – Diretor 
de Meio Ambiente e Assuntos Científicos, se negaram 
a responder , dizendo desconhecer o assunto. O Sr. 
Brian Smith, inquirido sobre a origem do extrato vege-
tal , falou: “ Acho que extrato vegetal é uma substância 
de um vegetal, nada mais que isso (risos) (registro no-
tas Taquigráficas).se limitou a dizer que não podia se 
comprometer em enviar os nomes dos ingredientes à 
Comissão de Defesa do Consumidor. 

Através do Requerimento de Informação nº 
1975/2004, autoria deste Parlamentar, enviado atra-
vés da Comissão de Defesa do Consumidor, este 
Ministério foi questionado dentre outras coisas sobre 
o registro do produto Coca – Cola e análises do ex-
trato vegetal, ingrediente utilizado na composição do 
refrigerante e sua origem? Solicitamos que nos fosse 
enviado o processo com inteiro teor, entretanto, o que 
trata do registro do refrigerante marca Coca-Cola que 
nos foi enviado está incompleto, conforme a resposta 
ao Requerimento acima citado, verificou-se fortes in-
dícios de irregularidades, a exemplo de:

Na análise dos processos de registro do produto 
“Refrigerante de Cola” marca “Coca-Cola”, os técnicos 
responsáveis, Rosa Maria Resende (Parecer 101/81) 
e Alfredo José Morandini Vila (Informações nºs 335/84 
e 06/85), verificaram que a composição principal do 
produto não apresenta os componentes necessários 
para se definir o nome e natureza deste como refri-
gerante de cola. Solicitaram à requerente reformular 
a composição principal do produto, indicando o nome 

e o percentual dos ingredientes básicos, ou seja dos 
vegetais utilizados na preparação da emulsão de óleos 
essenciais naturais e extratos vegetais aromáticos na-
turais, conforme Decreto 73.267/73, e que seja detec-
tado nas amostras do refrigerante de cola se o mesmo 
se enquadra nos padrões de identidade e qualidade 
da Portaria Ministerial nº 123 de 13.04.84, chegando 
a solicitar o cancelamento do seu registro, tendo em 
vista, que o Laudo de Análises do Instituto Adolfo Lutz 
nº 249/77, não menciona a presença do conteúdo do 
produto “Extrato Vegetal” do refrigerante Coca-Cola. 

A requerente em resposta a Informação 335/84, 
diz: “ a presença de noz de cola na mistura de extra-
tos vegetais indicada como ingrediente do produto 
de Coca-Cola é informação que obteve da empresa 
importadora Stepan Chemical Company, sediada nos 
Estados Unidos, já que se trata de produto importado, 
cuja composição detalhada a requerente ignora (grifo 
nosso) e que, de acordo com a legislação existente, 
não está sujeito a registro junto às repartições brasi-
leiras mas apenas a análises de controle”.

Considerando as informações acima prestadas 
pela requerente que ignora a composição detalhada do 
produto (grifo nosso) e com base no Laudo de Análises 
apresentados pela empresa do Refrigerante Coca-Cola, 
que não menciona a origem do Extrato Vegetal aromá-
tico um dos principais ingredientes do produto;

Considerando ainda, que a requerente não aten-
deu as exigências do Ministério para o devido Regis-
tro, como se deu o referido Registro? Conclui-se, que 
houve falhas no fornecimento do registro do produto, 
conforme Parecer da Chefe do SERC/SERECE/SIPV/
SNAD, ao informar que ao Cancelamento do Refrige-
rante de Extratos Vegetais Aromáticos, marca Coca-
Cola, registrado sob o nº 00011622 de 03.9.75, ocorreu 
simultaneamente o registro do produto Refrigerante 
de Cola, marca Coca-Cola nº 00147702, constante 
do Processo MA 21/5356/75 às folhas 57 (numeração 
de origem), haja vista, que a requerente não atendeu 
às solicitações dos técnicos acima citados ou seja, a 
identificação dos ingredientes, inclusive, do extrato 
vegetal aromático, conforme Informação nº 340/81 do 
técnico Orlando Filho, “ A composição principal do pro-
duto apresentado não especifica o nome de todos os 
vegetais que compõem a mistura de extratos vegetais, 
nem do óleo essencial natural”.

Dessa forma, frente à gravidade do assunto e ao 
forte indício de irregularidades nas informações pres-
tadas junto à este Ministério sobre a composição do 
produto, a origem do Extrato Vegetal, a liberação do 
registro e a negativa do Presidente o Sr. Brian Smith 
e o Sr. José Mauro de Moraes, farmacêutico Bioquí-
mico – Diretor de Meio Ambiente e Assuntos Cientí-
ficos, dizendo desconhecer o assunto torna evidente 
a contrariedade a Legislação brasileira – Código de 
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Defesa do Consumidor, art. 31, que trata da oferta e 
apresentação do produto “devem assegurar informa-
ções corretas, claras, precisas,....sobre sua caracte-
rística, ...., composição... e origem, bem como sobre 
os riscos que apresentam à saúde e segurança dos 
consumidores”(grifo nosso), a Lei de Entorpecentes nº 
10.409, de 2002 e as normas deste Ministério que tra-
tam de Registro de Refrigerantes, Decreto 73.267/73, 
que à época exigia a composição principal do produto, 
com a indicação de seus aditivos, não sendo atendido 
pela empresa do refrigerante Coca-Cola; Portaria Nº 
283, de 18/06/98 e a partir de 2003 a Instrução Nor-
mativa Nº 19, de 15/12/2002 .

Certo de poder contar com medidas eficientes 
deste Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, sugerimos a Vossa Excelência que tome as 
medidas necessárias para o cancelamento do regis-
tro do Refrigerante Coca-Cola, tendo em vista o não 
cumprimento às exigências para registro do produto, 
sob pena de ser responsabilizado de acordo com as 
leis vigentes.

Sala das Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Renato Cozzolino.

INDICAÇÃO Nº 4.712, DE 2005 
(Do Sr. Renato Cozzolino)

Sugere ao Ministério da Saúde a ado-
ção de providências sobre irregularidades 
no controle e fiscalização da importação 
do extrato vegetal, ingrediente do refrige-
rante Coca-Cola. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Com base em denúncias que o extrato vegetal, 

ingrediente do refrigerante Coca-Cola teria origem da 
folha de coca, inclusive com reportagens na Revista 
Veja, edição de 6 de julho de 1988 (em anexo), o Sr. 
Randy Donaldson, porta voz da Coca-Cola, diz que 
“Extratos de folha de coca realmente são usados na 
fórmula, mas não ilegalmente. Essa essência não é 
narcótica. Na mesma reportagem, funcionários do go-
verno americano ligados ao combate às drogas, reve-
laram que um dos ingredientes do xarope concentrado 
é uma essência não tóxica extraída da folha de coca, 
a mesma que se processa a cocaína. A revelação se 
deu depois que agentes estiveram na Empresa Stepan 
Company nos Estados Unidos, empresa que importa 
e processa as folhas de coca usadas pela Coca-Cola 
para aromatizar seu refrigerante. Como também, re-
portagens no Jornal do Brasil – de 18 de setembro de 
2000, em anexo, afirma que houve um “ juramento na 
década de 70, para que a mercadoria nº 5, entrasse 
no país sem ser claramente identificada, a tal merca-
doria é na verdade um extrato da folha da coca mes-

ma matéria-prima da cocaína”. Salientamos ainda, que 
a Empresa Coca-Cola em resposta ao Ministério da 
Agricultura às exigências sobre sua composição para 
o registro do produto no ano de 1984, diz: “ a presença 
de noz de cola na mistura de extratos vegetais indicada 
como ingrediente do produto de Coca-Cola é informação 
que obteve da empresa importadora Stepan Chemical 
Company, sediada nos Estados Unidos, já que se trata 
de produto importado, cuja composição detalhada a 
requerente ignora (grifo nosso) e que, de acordo com a 
legislação existente, não está sujeito a registro junto às 
repartições brasileiras mas apenas a análises de con-
trole”. Considerando as informações acima prestadas 
pela requerente que ignora a composição detalhada 
do produto e com base no Laudo de Análises apresen-
tados pela empresa do Refrigerante Coca-Cola, que 
não menciona a origem do Extrato Vegetal aromático 
um dos principais ingredientes do produto;

Tendo em vista que no Brasil, a Lei nº 10.409, de 
2002, de entorpecentes, deixa claro em seu art. 2º, § 
1º, “é dever de todas as pessoas, físicas ou jurídicas, 
nacionais ou estrangeiras, colaborar na prevenção da 
produção, tráfico ou uso indevidos de produtos, subs-
tâncias ou drogas ilícitas que causem dependência fí-
sica ou psíquica”. Logo, não é permitido haver nenhum 
resíduo de substâncias ilícitas no uso de produtos na 
industria de alimentação e bebidas. Nesse sentido enca-
minhei Requerimentos de Informações aos Ministérios 
anuentes Saúde, Justiça e Agricultura, que tratam do 
registro do refrigerante e liberação de importação de 
produtos sujeitos a liberação Não – Automática – Ex-
trato Vegetal – utilizado na fabricação do refrigerante 
Coca-Cola. Informo a Vossa Excelência que os ques-
tionamentos contidos no Requerimento de Informação 
1974/2004, encaminhado pela Comissão de Defesa do 
Consumidor não foram atendidos. Informo ainda que, 
o requerimento foi enviado a este Ministério em 8 de 
novembro de 2004, e a resposta pela Anvisa data de 15 
de julho de 2004 – Parecer Técnico nº 1056 UPROC/
GGMED/ANVISA, assinado pelos técnicos Simone Vi-
toriano de Lima e Kleber Pessoa de Melo. Como havia 
resposta pronta em julho se Vossa Excelência encami-
nhou em novembro para providências ao atendimento 
do citado Requerimento de Informação.

Em Audiência Pública realizada em 17 de novem-
bro de 2004 na Comissão de Defesa do Consumidor, 
em Sessão junta com as Comissões de Fiscalização 
Financeira e Controle e De Finanças e Tributação, para 
esclarecer dentre outras questões a origem do extrato 
vegetal do refrigerante Coca-Cola, se é derivado da 
folha de coca, ficou evidenciado que os representantes 
da empresa Coca-Cola, Sr. Brian Smith – Presidente e 
o Sr. José Mauro de Moraes, farmacêutico Bioquímico 
– Diretor de Meio Ambiente e Assuntos Científicos, se 
negaram a responder, em tom de desrespeito, o primeiro 
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falou: “ Acho que extrato vegetal é uma substância de 
um vegetal, nada mais que isso (risos) (registro notas 
Taquigráficas/Comissão de Defesa do Consumidor). 
O Sr. José Mauro de Moraes, afirmou que “as subs-
tâncias que usamos na produção da Coca-Cola, todas 
elas estão numa lista positiva de aromas permitidos 
pela legislação brasileira. No Brasil há, a portaria nº 
104, da ANVISA, que define as substâncias que po-
dem ser usadas na fabricação de alimentos e bebidas. 
São os chamados aromatizantes ou aromas. Todos 
os produtos que a Coca-Cola usa estão nessa lista, 
que já foi entregue, inclusive, para a própria ANVISA, 
quando nos perguntou sobre quais substâncias que 
usamos. Mostramos para a Anvisa que as substân-
cias que usamos estão listadas na lista positiva que o 
Brasil permite como aromatizantes. Portanto, não te-
mos nenhuma substância proibida, não temos que o 
não tem qualquer ingrediente, inclusive folha de coca 
ou seus derivados, que contenha substância proibida, 
não temos nenhuma substância que contenha cocaína 
ou derivados dela. Tudo o que fazemos no Brasil, com 
relação aos nossos ingredientes, está absolutamente 
dentro da legalidade (notas taquigráficas/Comissão de 
Defesa do Consumidor). 

O Requerimento de Informação nº 1974/2004, 
de autoria deste Parlamentar, enviado pela Comissão 
de Defesa do Consumidor, a este Ministério, solicitou 
dentre outras coisas, informações sobre as análises 
efetuadas no produto Extrato vegetal, importado da 
empresa Stepan Chenical Company, usado na fabri-
cação do refrigerante Coca-Cola, se o “extrato vegetal” 
chamado “mercadoria nº 5”, contém derivados da folha 
de coca, pelas falhas encontradas no Parecer Técnico 
nº 1056 UPROC/GGMED/ANVISA, verificou-se fortes 
indícios de irregularidades, inépcia, incúria e despre-
paro às funções que ocupam, a exemplo de:

A ANVISA, órgão responsável pelo controle e fis-
calização de entorpecentes, psicotrópicos e de seus 
precursores, deixou claro em sua resposta contida no 
Parecer acima citado, que não há análises laboratorial 
e documental para a autorização da importação de 
extratos vegetais usado na fabricação do refrigeran-
te Coca-Cola, haja vista, que nada foi encaminhado 
para justificar a competência desse órgão quanto a 
Vigilância Sanitária.

Dessa forma, frente à gravidade do assunto e ao 
forte indício de irregularidades nas informações presta-
das junto à este Ministério sobre a composição do pro-
duto refrigerante Coca-Cola e seu ingrediente “Extrato 
Vegetal”, torna evidente a contrariedade a Legislação 
brasileira – Código de Defesa do Consumidor, art. 31, 
que trata da oferta e apresentação do produto “devem 
assegurar informações corretas, claras, precisas,....
sobre sua característica, ...., composição... e origem, 
bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e 

segurança dos consumidores”, a Lei de Entorpecen-
tes nº 10.409, de 2002 e as normas deste Ministério, 
Portaria 104/ANVISA.

Certo de poder contar com medidas eficientes 
deste Ministério da Saúde, sugerimos a Vossa Exce-
lência, que apure se há irregularidades na autorização 
da importação do produto extrato Vegetal da empresa 
Stepan Chenical dos Estados Unidos que processa fo-
lhas de coca, a mesma utilizada na cocaína, bem como, 
verificar porque a ANVISA como órgão anuente, não 
possui laudos de exames sobre o extrato vegetal e de 
que forma, está autorizando a entrada desse produto 
no país, sob pena de ser responsabilizada de acordo 
com as leis vigentes do país. Sugerimos ainda, a Vos-
sa Excelência, tomar as providências necessárias para 
ANVISA proceder dupla coleta e análise do produto 
“Extrato Vegetal” na aduana e na empresa importadora, 
Recofarma e/ou CCIL e/ou representantes, importados 
da empresa norte-americana Stepan Chenical Company, 
devendo remeter os resultados dos procedimentos pare 
e passo, com o acompanhamento dos membros desta 
Comissão Técnica e do autor do requerimento. 

Sala das Sessões, 9 de março de 2005. – Depu-
tado Renato Cozzolino.

RECURSO Nº 160, DE 2005 
(Do Sr. Jamil Murad e outros)

Recorre contra a apreciação conclusi-
va da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania sobre o Projeto de Lei nº 
6.482-C, de 2002, que “dispõe sobre a pos-
sibilidade de empresas ou capitais estran-
geiros participarem direta ou indiretamente 
no setor de alta complexidade de prestação 
de serviços de saúde”.

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

Senhor Presidente:
Os deputados abaixo assinados, com base no 

art. 132, § 2º, do Regimento Interno, recorrem ao Ple-
nário contra a apreciação conclusiva do Projeto de Lei 
nº 6.482, de 2002, discutido e votado nos termos do 
art. 58, § 2º, da Constituição Federal, pela Comissão 
de Constituição e Justiça, conforme anúncio publicado 
no Diário da Câmara dos Deputados, Seção I, de 28 
de fevereiro de 2005, por se tratar de matéria que, por 
sua complexidade e repercussões na economia e na 
vida nacional, deve ser discutida e votada pela maioria 
do Plenário da Casa.

Sala das Sessões, de março de 2005. – Jamil  
Murad.
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RECURSO Nº 161, DE 2005 
(Do Sr. Rafael Guerra e outros)

Recorre contra apreciação conclusiva 
do Projeto de Lei nº 6.482-C/02 – que “dispõe 
sobre a possibilidade de as empresas ou 
capitais estrangeiros participarem direta ou 
indiretamente no setor de alta complexidade 
de prestação de serviços de saúde”

Despacho: Apense-Se ao REC nº 
160/2005.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

Senhor Presidente,
Os Deputados abaixo assinados, com base nos 

arts. 58, § 2º, I da Constituição Federal e 132, § 2º 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
recorrem ao Plenário contra a apreciação conclusiva 
do Projeto de Lei nº 6.482/02 – que “dispõe sobre 
a possibilidade de as empresas ou capitais estran-
geiros participarem direta ou indiretamente no se-
tor de alta complexidade de prestação de serviços 
de saúde”.

Sala das Sessões, de  de. – Deputado Rafael 
Guerra.
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REQUERIMENTO Nº 2.439, DE 2005 
(Do Sr. Eduardo Paes)

Solicita tramitação conjunta do Pro-
jeto de Lei nº 4.655/04 ao Projeto de Lei nº 
2.678/03.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do ar-

tigo 142 do Regimento Interno, a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei nº 4.655/04, de autoria do Deputado 
Paulo Bauer, que “Altera a Lei nº 10.507, de 10 de julho 
de 2002, que cria a profissão de Agente Comunitário 
de Saúde e dá outras providências.” ao Projeto de Lei 
nº 2.678/03, de autoria da Sra. Selma Schons, que 
“Altera a Lei nº 10.507, de 10 de julho de 2002, que 
Cria a Profissão de Agente Comunitário de Saúde e 
dá outras providências”., por tratarem-se de matéria 
correlata.

Justificação

Comunico a Vossa Excelência que os dois projetos 
estão tramitando nesta Comissão e que tal apensação 
foi solicitada após ser constatado que ambos tratam 
de matéria correlata.

Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2005. 
– Deputado Eduardo Paes, PSDB/RJ.

Indefiro, em virtude de o Projeto de Lei 
nº 2.678/03 já ter sido apreciado pela primeira 
Comissão de mérito, hipótese em que se torna 
intempestivo o pedido, nos termos do que dis-
põe o art. 142, parágrafo único, do Regimento 
Interno. Oficie-se. Publique-se.

Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.458, DE 2005

Requer a revisão do despacho inicial 
aposto ao Projeto de Lei nº 7.197/02 para 
incluir na atribuição da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania a aprecia-
ção do mérito da proposição.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos dos art. 

139, II, a, do RICD, combinado com o art. 41, XX, do 
RICD, a revisão do despacho inicial dado ao Projeto 
de Lei nº 7.197/02, de autoria do Senado Federal, que 
“Acrescenta §§ aos arts. 104 e 105 da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências, 
para permitir a aplicação de medidas sócio-educativas 
aos infratores que atingirem a maioridade penal.”, no 
sentido de que também se pronuncie, sobre o mérito 

da proposição, a Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, após a Comissão de Seguridade So-
cial e Família.

Justificação

Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de 
Lei nº 7.197/02 está tramitando nesta Comissão e que 
em seu despacho inicial consta a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania apenas para elaborar 
o parecer terminativo (art. 54 do RICD). No entanto, 
essa proposição dispõe sobre matéria concernente ao 
Direito Penal, assunto incluído no campo temático da 
referida Comissão (art. 32, IV, e, do RICD).

Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2005. 
– Deputado Eduardo Paes, Presidente.

Defiro. Revejo o despacho aposto ao Pro-
jeto de Lei nº 7.197/02, para determinar que a 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania pronuncie-se também quanto ao mérito 
da proposição. Oficie-se. Publique-se.

Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.488, DE 2005 
(Da Comissão de Seguridade Social e Família)

Requer a reconstituição do PL nº  
1.480/2003, de autoria do Deputado Lin-
coln Portela.

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno, 

solicito a Vossa Excelência determinar a Reconstituição, 
por motivo de extravio, do Projeto de Lei nº 1.480/03, 
de autoria do Sr. Lincoln Portela, que “Obriga a divul-
gação de advertência sobre obesidade em embalagens 
de produtos altamente calóricos”.

Sala da Comissão, 22 de fevereiro de 2005. – 
Deputado Eduardo Paes, Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.465, DE 2005 
(Do Sr. Julio Semeghini)

Requer a apensarão do PL nº 3.653, 
de 2000 ao PL nº 2.576, de 2000.

Nos termos do art. 142 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa Excelência 
a apensação do Projeto de Lei nº 3.653 de 2000, de 
autoria do Senhor Ronaldo Vasconcellos, que proíbe a 
instalação de estações rabiobase nas proximidades de 
escolas e hospitais, ao PL nº 2.576 de 2000, do Senhor 
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Fernando Gabeira, que dispõe sobre a instalação de 
fontes emissoras de radiação eletromagnética.

Brasília, de de 2005. – Julio Semeghini, Depu-
tado Federal – PSDB/SP.

Indefiro a apensação, porquanto já há 
pronunciamento da primeira Comissão incum-
bida de examinar o mérito da proposição (RICD, 
art. 142, parágrafo,único). Oficie-se e, após, 
publique-se.

Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-
sidente.

 REQUERIMENTO Nº 2.473, DE 2005 
(Do Senhor Chico da Princesa)

Requer a desapensação do PLP nº 
269/2001, que está apensado ao PLP  nº 
60/1999.

Senhor Presidente,
Venho pelo presente, requerer a desapensação 

do PLP nº 269/2001, que está apensado ao PLP nº 60 
de 1999, de autoria do então Deputado Paulo Paim, 
por não se tratar de matéria análoga ou conexa, con-
forme determina o inciso I, do art. 139 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados.

Justificação

O PLP nº 269/2001, regulamenta o § 1º do art. 
40 da Constituição Federal que dispõe:

Art. 40 Aos servidores titulares de cargos efeti-
vos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 
assegurado do regime de previdência de caráter contri-
butivo, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de 
previdência de que trata este artigo serão aposenta-
dos, calculados os seus proventos a partir dos valores 
fixados na forma do § 3º.

O PLP nº 60 de 1999, ao qual estão apensados 
vários PLPs, dispõe o seguinte: 

Art. 1º Ao segurado do Regime Geral 
de Previdência Social, a cargo do Instituto 
Nacional do Seguro Social, que tiver exercido 
atividade sujeita a condições especiais que 
prejudiquem a saúde ou a integridade física 
durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos é 
assegurada a aposentadoria especial

Os PLP números: 84/1999; 189/2001; 
286/2002; 287/2002; 317/2002; 335/2002; 
59/2003; 133/2004, são matérias análogas 
ou conexas e todas tratam do segurado da 
Previdência Social, diferentemente do PLP nº 

269/2001 que dispõe sobre a aposentadoria 
especial aos Servidores Públicos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
que aguardam desde a Constituição de 1988 
a regulamentação do art. 40 da Constituição 
Federal.

Pelo exposto, solicito a Vossa Excelência o defe-
rimento e que o PLP nº 269/2001 retome seu trâmite 
normal.

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2005. – Chi-
co da Princesa, Deputado Federal – PL/PR.

Defiro. Desapense-se o Projeto de Lei 
Complementar nº 269/01 do Projeto de Lei 
Complementar nº 60/99. Por oportuno, dis-
tribua-se o PLP nº 269/01 às Comissões de 
Seguridade Social e Família, Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (art. 54) (Novo Des-
pacho: CSSF, CTASP, CCJC (54).

Apreciação: Plenário. Regime de Trami-
tação: Prioridade). Oficie-se e, após, publi-
que-se.

Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-
sidente.

Of.Gab.LR nº 04/2005

Brasília, 22 de fevereiro de 2005

REQUERIMENTO Nº 2.474, DE 2005

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Solicito a V. Exa. a Desapensação do PL nº 

4.722/04 de minha autoria que “Dispõe sobre o forne-
cimento de tíquetes a trabalhadores e dá outras pro-
vidências”, apensado ao PL nº 980/03.

Senhor Presidente, a alimentação é um item que 
consta de todos os acordo coletivos de trabalho. O PAT 
foi criado pelo governo federal em 1976, portanto há 
vinte e oito anos. E a receita do sucesso destes me-
canismo que substitui o dinheiro por vales ou tíquetes 
é incontestável. O que temos que fazer é incentivar 
este programa, e apoiá-lo. O trabalhador no afã de 
atender seus compromissos financeiros gasta todo o 
seu salário, seus proventos, sobrando-lhes apenas os 
tíquetes, que vão garantir sua alimentação durante o 
restante do mês.

Portanto, o PL nº 980, de 2003, é absolutamente 
equivocado e liquidará um programa que existe há 28 
anos com absoluto sucesso.
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O nosso Projeto visa fortalecer este programa. 
São proposições que trata do PAT de forma totalmen-
te diferenciada.

Apresentamos nossos protestos de elevada con-
sideração e apreço, rogando o deferimento desta nos-
sa solicitação.

Atenciosamente, – Deputado Lupércio Ramos 
– PMDB/AM.

Indefiro, tendo em vista que a apensação 
foi feita nos termos regimentais, por tratar-se 
de matéria conexa (art. 139, I do RICD).

Oficie-se e, após, publique-se.
Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-

sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.475,  DE 2005 
(Do Senhor Max Rosenmann)

Requer o apensamento de proposi-
ção.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 

142 do Regimento Interno desta Casa, que determi-
ne o apensamento do Projeto de Lei nº 3.555/2004, 
que estabelece normas gerais em contratos de seguro 
privado e revoga dispositivos do Código Civil, do Có-
digo Comercial Brasileiro e do Decreto-Lei nº 73 de 
1966, ao Projeto de Lei Complementar nº 60/1991, 
que regulamenta as atividades dos estabelecimentos 
de seguro, de capitalização e de previdência privada 
aberta , do órgão oficial fiscalizador e do órgão oficial 
ressegurador e dá outras providências, por tratar-se 
de matéria correlata.

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2005. – Max 
Rosenmann, Deputado Federal, PMDB/PR.

“Indefiro, por se tratar de proposições 
de natureza distinta (RICD, art. 142, caput). 
Oficie-se. Publique-se.”

Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 2.498, DE 2005 
(Do Sr. Coriolano Sales)

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exª desapensar o PLP nº 200/1989, 

oriundo do Senado Federal, do PLP nº 312/2002 de 
autoria do requerente, uma vez que se referem a as-
suntos diferentes.

O PL nº 312/2002, de autoria do requerente, trata 
da criação de Bancos de Crédito Cooperativos; o nº 
PLP 200/1989, oriundo do Senado Federal, trata de 
regras para fixação de mandato de Diretores do Ban-
co Central do Brasil.

Como visto são assuntos inteiramente diferencia-
dos, não havendo nenhuma razão para que os projetos 
estejam apensados.

Nessas condições, requer que o PLP nº 200/1989 
seja desapensado do PLP nº 312/2000 para que te-
nham curso de tramitação separadamente.

P. Deferimento,
Brasília, 23 de fevereiro de 2005. – Coriolano 

Sales, Deputado Federal PFL – Bahia.

Indefiro a solicitação de desapensação, 
haja vista que a apensação obedeceu ao dis-
posto no artigo 142, parágrafo único, do RICD 
(matéria idêntica ou correlata). Oficie-se e, 
após, publique-se.

Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 2.507, DE 2005 
(Do Sr Antonio Carlos Mendes Thame)

Solicita a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei nº 3.043/2004.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 104, caput, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, a retirada de tramitação do Projeto de Lei 
nº 3.043/2004, de minha autoria, que “dispõe sobre a 
proibição de se construir e operar novas centrais de 
fissão nuclear para geração comercial de geração de 
eletricidade”.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2005. – 
Deputado Antonio Carlos Mendes Thame.

Defiro a retirada do PL nº 3.043/04, nos 
termos do art. 104, caput, do RICD.

Por oportuno, determino que o PL nº 

4.709/04, apensado, seja distribuído, nos ter-
mos do art. 24,II, às Comissões de Minas e 
Energia e Constituição e Justiça e de Cidada-
nia (art. 54). Publique-se.

Em 15-3-05. – Severino Cavalcanti, Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Finda a 
leitura do expediente, passa-se à

IV – HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Esta ses-

são solene destina-se a comemorar o sesquicentenário 
da cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, 
tendo sido requerida pelo nobre Deputado Jackson 
Barreto.

Convido para compor a Mesa o Dr. Carlos Ayres 
Britto, Ministro do Supremo Tribunal Federal. (Pal-
mas.)
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Convido todos a, de pé, ouvirem o Hino Nacio-
nal.

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Convido 

para compor a Mesa o Senador Antônio Carlos Vala-
dares, do nosso Estado de Sergipe, e o ex-Deputado 
Federal, nosso colega, Dr. Djenal Gonçalves Soares, 
que representa o Sr. Governador do Estado João Alves 
Filho e o escritório de representação de Sergipe.

Assistiremos a um vídeo institucional sobre a 
cidade de Aracaju.

(Exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Sras. e 

Srs. Deputados, na qualidade de Presidente desta 
sessão solene de comemoração do sesquicentenário 
da cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, e 
em nome do meu partido, o PMDB, passo a proferir o 
seguinte discurso.

Sras. e Srs. Deputados, o PMDB saúda, com re-
novada alegria, Aracaju, que neste ano completa 150 
anos. Cumprimentamos o povo e a cidade que têm no 
dia 17 de março sua data máxima. Na oportunidade, 
aproveitamos para ressaltar as realizações, conquis-
tas, obras e projetos, bem como o empenho e a dedi-
cação de pessoas realmente compromissadas com a 
história de Aracaju.

Buscando na memória do tempo, nossa belíssi-
ma capital mostrava seus primeiros sinais de vida no 
século XIX, na condição de povoado de Santo Antônio 
de Aracaju. Em 1855, a capital ainda era São Cristó-
vão, mas acentuava-se a pressão econômica do Vale 
da Cotinguiba, maior região produtora de açúcar da 
Província, que exigia a mudança da sede administra-
tiva no intuito de assegurar melhores condições para 
escoamento da produção local. A transferência ocorre-
ria, enfim, por iniciativa do então Presidente provincial 
Joaquim Inácio Barbosa e do Barão do Maruim.

Constitui, com efeito, um dos atos de mais profun-
da repercussão na vida sergipana a sanção do projeto 
que, em 17 de março de 1855, elevou o povoado Santo 
Antônio de Aracaju à categoria de cidade, transferin-
do para ela a capital da Província. A despeito da nova 
condição, Aracaju entrou no século XX ainda carecen-
do de alguns elementos que compõem a face urbana 
das capitais. Ainda assim, o espaço físico já começava 
a ganhar novos contornos, vindo do Alto da Colina e 
estendendo-se até as margens do Rio Sergipe.

Aracaju foi uma das primeiras capitais brasileiras 
a ser planejada, superando, graças à capacidade da 
engenharia, o desafio representado pela localização 
numa área predominantemente de pântanos e char-
cos. Uma comissão de engenheiros, sob a liderança 
do engenheiro Sebastião Basílio Pirro, foi responsável 

pelo desenho urbanístico, tendo o centro do poder po-
lítico-administrativo, atual Praça Fausto Cardoso, como 
ponto de partida para o crescimento da cidade.

Como um tabuleiro de xadrez, todas as ruas fo-
ram dispostas geometricamente para desembocarem 
no Rio Sergipe. Até então, as cidades adaptavam-se 
às condições topográficas naturais, estabelecendo um 
panorama urbano irregular. O engenheiro Pirro se con-
trapôs a essa característica, e Aracaju foi, no Brasil, 
um dos primeiros exemplos de organização geométrica 
do espaço urbano.

Com pouco mais de 50 anos, Aracaju já era a 
maior e mais industrializada cidade de Sergipe e, a 
partir daí, recebe os feitos que lhe são devidos e que 
vão determinar a sua nova condição: de cidade grande. 
Os governantes começam a investir em infra-estrutura 
e, pouco a pouco, a cidade toma nova forma. Aracaju 
cresce em tamanho e população. O antigo Atheneu 
já necessita de maior número de salas, as praças ga-
nham novas árvores, e a cidade, cada vez mais, se 
reveste de cor e vida.

Na década de 60 foi a vez de dar boas-vindas aos 
shopping centers a aos arranha-céus. Aracaju toma 
forma de grande metrópole sem perder o encanto dos 
pequenos centros.

Hoje, com 150 anos, Aracaju ainda tem viva na 
memória a sua origem longínqua e que, ao mesmo 
tempo, se funde ao tempo presente no calor humano 
e na alegria de seu povo, na beleza de suas praias, no 
belíssimo patrimônio histórico contido em seus prédios 
e monumentos.

Além do patrimônio histórico, a capital sergipana 
tem um patrimônio cultural rico e diversificado, que se 
traduz por meio de sua música, sua literatura e artes em 
geral. Uma vez descoberta, a cultura local é irresistível. 
É impossível ficar indiferente ao ritmo, ao movimento 
e às cores das quadrilhas de São João, do forró ou do 
carnaval local. Quem conhece pode ratificar o que lhes 
digo: as comidas típicas, as danças, os concursos de 
quadrilhas contagiam o público.

É impossível não afirmar que Aracaju é uma das 
mais belas capitais brasileiras. Hoje esta capital conta 
com uma infra-estrutura turística consolidada e de al-
tíssimo padrão, emoldurada por quilômetros de praias 
de beleza ímpar.

Aracaju conta com a melhor infra-estrutura em 
orla do Nordeste, nela encontrando-se os melhores 
meios de hospedagem, hotéis de luxo e pousadas de 
qualidade. Ao enaltecer a capital sergipana, merecem 
especial referência também a praia de Atalaia, a Co-
lina de Santo Antônio, o Centro Histórico de Aracaju, 
os Mercados Thales Ferraz e Antônio Franco, a Pon-
te do Imperador, o Parque Teófilo Dantas, a Catedral 
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Metropolitana, as áreas arborizadas, os jardins e a 
limpeza das ruas.

Além disso é apontada pela revista Exame como 
a terceira melhor capital do País para se investir em ne-
gócios, o que tem atraído dezenas de novas indústrias 
e empresas que estão se instalando na cidade.

Hoje são numerosas as evidências que compro-
vam o desenvolvimento da Capital de Sergipe. Além 
de privilegiada pelas belezas naturais e pela localiza-
ção litorânea, constituem justificado motivo de orgulho 
para a população aracajuana o patrimônio urbanístico 
e a qualidade de vida proporcionada aos habitantes 
da cidade. Aracaju possui a melhor qualidade de vida 
e a maior renda per capita da Região Nordeste e o 
segundo menor índice de favelas do Brasil.

Aos olhos dos turistas que lá chegam, Aracaju 
é uma cidade moderna, alegre e com uma excelente 
qualidade de vida. Para nós que lá nascemos e vive-
mos, ela é tudo isso, mas acima de tudo é o nosso lar. 
É com orgulho que menciono que Aracaju é uma das 
capitais mais limpas e seguras do País.

Na passagem do sesquicentenário de Aracaju, 
cumpre, por fim, transmitir as congratulações do PMDB 
à população e às autoridades locais, como expressão 
também de reconhecimento pelo exemplo extraordinário 
de cidade organizada, segura e hospitaleira.

Em concordância com as declarações de amor 
pela cidade, desejamos enfatizar especialmente o cui-
dado quanto ao processo de expansão urbana, pre-
servando-se, então, as principais virtudes de Aracaju, 
de modo a manter a qualidade de vida oferecida pela 
cidade aos seus habitantes.

Essas, as merecidas felicitações, junto aos vo-
tos de prosperidade e contínuo progresso com que o 
PMDB presta tributo à querida e aprazível Capital de 
Sergipe.

Convido para compor a Mesa o Deputado Esta-
dual Jorge Araújo, que acaba de chegar. S.Exa. toma-
rá assento ao lado do ex-Governador do Estado, Dr. 
Albano Franco (Pausa.)

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Dando 

prosseguimento aos trabalhos, concedo a palavra ao 
nobre Deputado Jackson Barreto, autor do requerimen-
to para a realização desta sessão de homenagem ao 
sesquicentenário de Aracaju.

O SR. JACKSON BARRETO (PTB-SE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Jorge Al-
berto; Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Carlos Ayres Britto; Exmo. Sr. Deputado Jorge Araújo, 
que neste ato representa a Assembléia Legislativa de 
Sergipe; Ilmo. Sr. Djenal Gonçalves, ex-Deputado Fe-
deral, representante do escritório de Sergipe em Brasí-

lia; Ilmo. Sr. Albano Franco, ex-Governador do Estado; 
Sras. e Srs. Deputados; Srs. Senadores, homenageio, 
de forma especial, 3 Deputados sergipanos que não 
perderam a vinculação com seu Estado e nesta Casa 
representam outras Unidades da Federação: Eduardo 
Gomes, aracajuano eleito por Tocantins; Alberto Fraga, 
representante de Brasília, e Givaldo Carimbão, eleito 
por Alagoas.

Minhas senhoras e meus senhores, é muito emo-
cionante falar dos 150 anos de Aracaju. Buscarei ser 
breve a fim de que a emoção não tome conta de minhas 
palavras neste momento. Todos temos uma paixão de-
senfreada por aquela cidade, que foi, em nossas vidas, 
marco fundamental na formulação de nosso caráter e 
consciência, de nossa formação política e, acima de 
tudo, de nosso compromisso social.

Invoco o engenheiro Pirro, fundador de nossa Ca-
pital, que teve seu nome inscrito na história pela trans-
ferência da capital de São Cristóvão para Aracaju no 
dia 17 de março de 1855, cuja imagem os sergipanos 
não conhecem porque jamais admitiu ser fotografado. 
Porém, muito mais importante do que sua imagem é 
sua obra, que está na cabeça e na consciência de todos 
os sergipanos, responsável pelo orgulho que sentimos 
por morarmos em uma Capital progressista, moderna, 
planejada, humana, solidária, contestadora e, acima 
de tudo, amante daqueles que defendem o progresso 
e a modernidade.

Sabemos o quanto foi difícil essa transferência, 
pois nós, que conhecemos a história do nosso Es-
tado e do nosso País, sabemos que são Cristóvão 
é conhecida como a quarta cidade mais antiga do 
Brasil. Nela estavam instalados o Governo e as suas 
representações públicas. Nos bancos escolares nos 
ensinaram que a transferência era necessária porque 
São Cristóvão não dispunha de um bom porto de em-
barque e desembarque. Aprendemos isso nas aulas 
do Grupo Escolar Dr. Manoel Luís, da Praça da Ban-
deira. Inácio Barbosa foi realmente um revolucionário, 
e, ao seu lado, havia homens da formação técnica do 
engenheiro Pirro.

Todos nós, que passamos pela administração 
de Aracaju, temos dívida imensa com a figura do en-
genheiro Pirro. A homenagem que a cidade presta 
àquele homem é apenas seu nome numa das ruas, 
que considero a menor de todas, a Rua Engenheiro 
Pirro, que liga a Av. Simião Sobral à Rua Dom Quirino, 
com apenas 100 metros de extensão.

Foi esse homem, com uma visão moderna e 
progressista, que traçou as linhas e o plano daquela 
cidade, considerada a primeira capital planejada do 
nosso País.
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Ouço com prazer o nobre Deputado Mauro Be-
nevides.

O Sr. Mauro Benevides – Deputado Jackson 
Barreto, no momento em que V.Exa. homenageia o 
sesquicentenário de Aracaju, sinto-me no dever de me 
associar a esta homenagem à terceira Capital nordes-
tina. Como representante daquela faixa territorial do 
País, nascido no Ceará que sou, vivenciei todos aqueles 
anseios e aspirações do chamado Polígono das Se-
cas, integrado também pelo Estado de Sergipe e por 
sua belíssima capital, Aracaju. Gostaria de destacar a 
coincidência extremamente significativa na composi-
ção da Mesa: preside esta sessão um representante 
de Sergipe, o qual integra a Mesa Diretora, o nobre 
Deputado Jorge Alberto, que neste instante substitui o 
Presidente Severino Cavalcanti, o qual, certamente, lhe 
delegou essa prerrogativa a fim de que a homenagem 
a Aracaju tivesse um sentido ainda maior de participa-
ção de sua gente em um evento de tanta repercussão 
para o País. Saúdo os demais componentes da Mesa, 
a começar pelo Ministro Carlos Ayres Britto, que, por 
seu talento fulgurante, ascendeu ao Pretório Excelso 
onde, sem dúvida, é uma das figuras estelares, um ma-
gistrado integérrimo, que já se projetou diante dos seus 
pares e da comunidade brasileira. Saúdo o Senador 
Valadares, que pontifica cotidianamente na tribuna do 
Senado com o mesmo brilho e sentimento de defesa 
das causas justas de Aracaju e de Sergipe. Tenho que 
falar também dessa extraordinária figura que trabalhou 
com empenho para que eu ascendesse à Presidên-
cia do Senado Federal, nos idos de 1991 e 1992, o 
ex-Governador e sempre Senador Albano Franco, a 
quem conheci através de seu ilustre pai, meu colega 
no primeiro mandato senatorial, cujo nome pronuncio 
neste instante com profunda alegria: o ex-Senador 
Augusto do Prado Franco, o qual, como Governador 
de Sergipe e como Senador, foi uma das figuras expo-
nenciais da vida política daquele Município. Saúdo as 
demais autoridades presentes, como o representante 
da Assembléia Legislativa, onde fui recepcionado ao 
tempo em que, Presidente do Congresso, ali estive 
em visita oficial àquele Município, sendo recebido por 
Albano Franco, Lourival Batista e Francisco Rollem-
berg, que naquele momento integravam a bancada de 
Sergipe no Parlamento brasileiro. Finalmente, saúdo o 
representante do Governador João Alves, que também 
compõe a Mesa Diretora desta sessão. Deputado Ja-
ckson Barreto, chamo a atenção de V.Exa. para o fato 
de que esta sessão se realiza exatamente no instante 
em que todo o País festeja os 20 anos de uma vivência 
democrática efetiva, depois de um longo período de 
transição. E é exatamente essa manifestação simbi-
ótica entre o sesquicentenário de Aracaju e a come-

moração dos 20 anos de democracia no País que eu 
pretendo realçar, até como homenagem ao sentimento 
libertário do povo sergipano e, de forma particular, da-
queles que em Aracaju sempre estiveram na linha de 
frente na defesa das conquistas democráticas. É essa 
a homenagem que, em nome da bancada do Ceará, 
desejo prestar à grande Capital sergipana.

O SR. JACKSON BARRETO – Agradeço a V.Exa. 
o aparte, o qual incorporo com muito prazer ao nosso 
pronunciamento.

Registro a presença de tantos sergipanos e filhos 
de sergipanos ilustres que participam desta sessão, 
pessoas que vivem aqui em Brasília. A saudade e as 
lembranças de Aracaju estão na cabeça e no coração 
de todos aqueles que conhecem aquela bela, ordeira 
e revolucionária cidade. Registro também a presença 
do Deputado Augusto Bezerra.

No início da minha fala não mencionei a presença 
desse homem público extraordinário de Sergipe, que é 
o Senador Valadares, que, como eu, vindo do interior 
do Estado, nunca deixou passar uma oportunidade de 
demonstrar o seu amor e o seu compromisso com a 
nossa querida Capital.

Aproveitando as palavras do Deputado Mauro 
Benevides, quero me referir à formação democrática 
do nosso povo, particularmente da população de Ara-
caju, que deu sua contribuição no marco de referência 
do processo de redemocratização no Brasil, porque 
Aracaju e Sergipe, naquele momento, assumiram po-
sições concretas ao lado de Tancredo Neves. Tenho o 
orgulho de dizer que faço parte dessa geração.

Estudando e analisando profundamente a forma-
ção do povo sergipano, de forma especial o de Araca-
ju, sempre encontramos a característica contestadora 
contra aqueles que não defendem o progresso, a mo-
dernidade e, acima de tudo, as conquistas da nossa 
população.

Aracaju é uma cidade tão contestadora, tão pro-
gressista, tão revolucionária na acepção da palavra 
que, quando este País conheceu o processo de rede-
mocratização, após a ditadura de Getúlio Vargas, foram 
Aracaju e o Rio de Janeiro as únicas capitais a darem 
vitória às forças progressistas, naquele momento repre-
sentadas pela candidatura à Presidência da República 
de Iedo Fiúza, do Partido Comunista Brasileiro.

Ao longo dos anos, Aracaju tem dito constante-
mente que defende o novo, que defende o amanhã, 
que não aceita o conservadorismo. E é por isso que 
seus Prefeitos e homens públicos têm dado grande 
contribuição para cada vez mais transformá-la em uma 
cidade de tudo e de todos, moderna e hospitaleira.

Aracaju foi considerada pela SUDENE a cidade 
com melhor infra-estrutura urbana do Nordeste, e, pela 
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EMBRATUR, uma das capitais mais limpas e organi-
zadas do País. Tudo isso é fruto do trabalho do povo 
e, acima de tudo, do compromisso de todos aqueles 
que a dirigiram por longos e longos anos.

Sr. Presidente, essa cidade me conhece desde 
os idos de 1949, quando lá cheguei com a nossa famí-
lia, vindo do interior não apenas como retirante, mas 
também como alguém que busca luz e espaço maior. 
Essa era a determinação da nossa família.

Nesta semana, nas comemorações do seu ses-
quicentenário, pois fundada em 17 de março de 1855, 
publiquei artigo sobre cidade tão bem administrada 
pelo Prefeito Marcelo Déda. Faço questão de lê-lo, para 
encerrar minhas palavras.

“A cidade e o administrador
É uma grande alegria ver a cidade que 

administrei como Prefeito, por duas vezes, 
chegar aos seus 150 anos de vida exibin-
do uma performance urbana que serve hoje 
como parâmetro para diversas outras capitais 
do País.

Não se trata de apropriar-se de nenhu-
ma realização feita por outros dirigentes, mui-
to menos as recentes inovações e mudanças 
operadas pelo atual Prefeito Marcelo Déda, 
mas reconhecer, na trajetória dessa cidade, 
marcas que se originaram nas minhas admi-
nistrações e se consolidaram como conquistas 
de nossa gente, mantidas e aprimoradas pelos 
que vieram depois.”

Registro, ainda, o trabalho daqueles que passa-
ram antes.

“Só quem passou pela experiência e pela 
responsabilidade de administrar uma cidade 
sabe que se cria um vínculo entre ela e o ad-
ministrador, ambos sofrendo de importantes 
influências mútuas que se processam ao longo 
do exercício administrativo.

Uma dessas influências é a alteração 
que o ato administrativo faz no nosso olhar. 
Ainda que Aracaju seja efetivamente o meu 
lar, a cidade que me acolheu na infância e 
me deu identidade cultural, social, humana e 
existencial, algo dessa relação familiar se dis-
solve no olhar técnico que a responsabilidade 
de Prefeito impõe aos que administraram com 
seriedade e amor.

Ao sair hoje pelos bairros de Aracaju, que 
tão bem conheço e que já conhecia antes de 
ser Prefeito por força da função de carteiro que 
exerci por muito tempo – ao lado das recorda-
ções acumuladas ao longo da vida, do mosaico 

de sensações que a gente guarda no tecido 
da memória –, forçosamente emerge em mim 
uma visão de administrador municipal a reparar 
a estrutura das ruas, no seu aspecto urbano, 
sua pavimentação e drenagem ou ausência 
delas, seu arruamento, suas interconexões já 
feitas e as ainda possíveis, sua malha viária, 
suas áreas de lazer, as unidades de serviços 
ali instaladas e as que poderiam ainda estar ali, 
enfim, emerge um verdadeiro ensaio adminis-
trativo, a conferir demandas do local, qualidade 
dos serviços ofertados e a projetar programas 
e projetos para as populações. É o olhar de 
quem passou anos dedicado a esta atividade 
e sempre a desenvolveu com gosto e afinco. 
Melhor dizendo, de quem sempre a realizou 
com amor, pensando nas pessoas.

E se insisto em trazer uma categoria 
subjetiva a esta reflexão, o amor, é porque 
não consigo conceber que uma atividade tão 
sublime quanto a de administrar uma cidade 
possa ser feita eficientemente sem o amparo-
guia de uma emoção tão forte quanto o amor. 
Um administrador é cabeça, mas é também 
coração.

É por isso que o sesquincentenário de 
Aracaju me enche de emoção e de alegria, 
porque nas duas vezes em que os aracajua-
nos me deram a honra de administrar nossa 
capital, os servi dando o melhor de minha ca-
pacidade de trabalho e de criatividade e com 
o mais profundo e grandioso amor que um 
homem pode ter pela sua cidade e pela sua 
gente (...)”

Foi movido por esse amor e por um estudo acu-
rado da realidade do ensino em nossa cidade que, 
quando cheguei à Prefeitura, em 1986, detectamos um 
déficit escolar de 14 mil vagas, construímos escolas 
e, de uma vez por todas, exterminamos o déficit es-
colar. Tomei conta daquela cidade e da sua periferia, 
buscando resgatar tudo que a nossa população exigia 
de um administrador.

“(...) Poderia seguir esse caminho e des-
fiar um rosário – perdoem-me a pouca humil-
dade nesse sentido – grandioso de realiza-
ções, mas não é esse o meu intuito, mas, sim, 
saudar esse povo vocacionado para as idéias 
progressistas, acolhedor da modernidade e 
do pensamento avançado, protagonista de 
belos episódios de resistência e luta política 
e democrática.
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Quero, na verdade, junto com os araca-
juanos, festejar os 150 anos de nossa cidade, 
consciente de que, como bom filho dessa terra, 
fiz a minha parte. O louvor todo é para o nosso 
povo que é quem constrói a nossa cidade a 
cada dia. Aracaju nasceu de um desafio. Um 
desafio político e um desafio à natureza. Foi 
entre miasmas e exalações pantanosas que 
essa cidade floresceu e se fez capital. É a ela 
e a seu povo a quem rendemos as nossas 
homenagens. Parabéns Aracaju.”

Parabéns Aracaju, pelos seus 150 anos. (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Registro 
a presença do Senador Antônio Carlos Valadares, que 
representa o Senado Federal.

Agradeço aos diversos sergipanos a participa-
ção nesta sessão. Agradeço também ao 3º Secre-
tário da Câmara dos Deputados, Deputado Eduardo 
Gomes, sergipano como todos nós, a oportunidade 
de poder representar meu partido, o PMDB, e presidir 
esta sessão.

Convido S.Exa. para assumir a presidência dos 
trabalhos. (Palmas.)

O Sr. Jorge Alberto, 2º Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Eduardo Gomes, 3º Se-
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Saúdo 
as autoridades que fazem parte da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Dando 
continuidade às homenagens feitas pelos representan-
tes dos partidos, passo a palavra ao nobre Deputado 
Guilherme Menezes, que fará a saudação pelo Partido 
dos Trabalhadores.

O SR. GUILHERME MENEZES (PT-BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr. Deputado 
Jackson Barreto, ex-Prefeito de Aracaju, autor do re-
querimento de realização desta sessão solene, Sras. e 
Srs. Deputados, Ministro Carlos Ayres Britto, Senador 
Antônio Carlos Valadares, Dr. Djenal Gonçalves, repre-
sentante do Governador João Alves, Deputado Jorge 
Araújo, ex-Governador Albano Franco, conta a história 
que uma resolução do Presidente da Província, Inácio 
Barbosa, no dia 17 de março de 1855, elevou o então 
povoado de Santo Antônio de Aracaju à condição de 
cidade e Capital. É a partir daí, segundo o historiador, 
que o núcleo primordial da cidade se desloca do alto 
da Colina de Santo Antônio e desce para as margens 
do Rio Sergipe.

Em solenidade comemorativa dos 150 anos de 
Aracaju, realizada ontem, na Academia Sergipana de 

Letras, o Prefeito Marcelo Déda dizia: “Seja qual for 
a impressão primeira de alguém sobre Aracaju, não 
restará dúvida de que a matéria de que é feita a alma 
da cidade é a cultura e a inteligência de seus filhos”. 
“Façamos, então, o maior esforço para elevar bem 
alto a chamada alta cultura, mas busquemos também 
no mais simples dos aracajuanos as formas como o 
povo interpretou o nascimento e crescimento de nos-
sa cidade”.

Creio que o Prefeito foi muito feliz, como sempre, 
em suas palavras ao exaltar a alma culta da cidade, 
mas, ao mesmo tempo, procurando no mais simples 
dos seus filhos a interpretação desses 150 anos de 
existência, desde as bizarras histórias de certo João 
Fogueteiro, da antiga Capital, São Cristóvão, que fi-
cou esperando inutilmente o momento dos festejos 
com o retorno da Capital, o que nunca aconteceu, até 
os dias atuais.

E é a memória sesquicentenária dessa cidade, 
resistente e necessária – como “as pedras calcárias 
da rua larga da praça do Palácio, que ainda hoje sus-
tentam nossos pés”, como alguém escreveu sobre sua 
história –, o elemento de identidade de sua gente, de 
formação do seu povo.

É sobre esse passado tão rico que Aracaju chega 
aos seus 150 anos, invertendo prioridades, investin-
do fortemente em educação, em saúde, construindo, 
coletivamente, sólidas políticas sociais de combate à 
exclusão. Tem sido assim, sobretudo nos últimos anos, 
em decorrência de uma administração séria e ética 
que tem atraído tanto reconhecimento, revelado pelas 
premiações e homenagens a ela conferidas. 

No ano passado, o Prefeito Marcelo Déda re-
cebeu, em nome da cidade, o selo de Prefeito Ami-
go da Criança, oferecido pela Fundação Abrinq, por 
haver se destacado na elaboração e implantação de 
políticas na área da infância e da adolescência. E, 
neste mês de março, às vésperas dos seus 150 anos, 
Aracaju recebeu, aqui em Brasília, do jornal Gazeta 
Mercantil, o título de “Um dos Municípios mais Dinâ-
micos do Brasil”. Estiveram presentes na solenidade 
de premiação: o Prefeito Marcelo Déda, o Presidente 
da Câmara de Vereadores, José Ramos da Silva, e o 
Vereador e ex-Presidente da Casa Legislativa de Ara-
caju, Sérgio Góes.

Indicadores sociais como a redução dos índices 
de mortalidade infantil refletem, hoje, além da amplia-
ção e melhoria da rede física das unidades de saúde, 
a qualidade dos serviços oferecidos à população.

A implantação de outros serviços, como o Cen-
tro de Apoio Pedagógico para atendimento às Pes-
soas com Deficiência Visual; o Programa Municipal 
de Saúde Mental; o Projeto Verão, que incentiva a 
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prática de atividades esportivas para Portadores de 
Necessidades Especiais; a Cooperativa de Produção 
e Trabalho de Aracaju; o CREDPOVO; as ciclovias, 
que garantem segurança e novas opções de tráfego 
aos ciclistas; além dos programas sociais do Governo 
Federal, a exemplo do Brasil Alfabetizado, Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil, o Bolsa Família, 
o projeto de habitação popular e a abertura de novas 
unidades educacionais, com o fortalecimento do ma-
gistério, enfim, todas essas realizações e tantas ou-
tras são reais motivos de comemoração nesse clima 
de aniversário da cidade.

Sr. Presidente, é por tudo isso que a vontade co-
letiva de ter uma cidade cada vez mais humana e mais 
próspera deu ao Prefeito Marcelo Déda a oportunidade 
de estar, mais uma vez, à frente dos destinos dessa 
bonita capital nordestina na passagem dos seus 150 
anos, vontade essa carregada de expectativas quan-
to à consolidação das políticas em curso; todas elas 
tendo como principal destinatário o ser humano, prin-
cipalmente aquele em situação de maior fragilidade 
pessoal e social.

Parabéns, Aracaju! Parabéns, Deputado Jack-
son Barreto, pelo requerimento para a realização des-
ta sessão. Em nome do seu povo, parabéns Prefeito 
Marcelo Déda.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Com 

a palavra o Deputado José Carlos Machado, que fará 
pronunciamento em nome do Partido da Frente Liberal. 
S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL-SE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Eduar-
do Gomes; Sras. e Srs. Deputados; Exmo. Sr. Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, Dr. Carlos Ayres Britto; 
Senador Antônio Carlos Valadares, representante do 
Senado da República nesta sessão solene; Dr. Juvenal 
Gonçalves, representante do Governador do Estado 
de Sergipe; Deputado Jorge Araújo, representante 
da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe; Sr. 
Albano Franco, ex-Governador do Estado de Sergipe 
e ex-Senador; ilustres sergipanos e sergipanas pre-
sentes, é uma grande honra para mim participar, em 
nome do meu partido, o PFL, da homenagem que esta 
Casa hoje presta à cidade de Aracaju, capital do meu 
Estado, pelos seus 150 anos de vida.

Se hoje Aracaju se apresenta cada vez mais jo-
vem, forte, bela em sua configuração urbanística, pon-
to comum de todas as aspirações e anseios da gente 
sergipana, vetor do desenvolvimento regional, em sua 
história vamos encontrar exatamente os traços e os 
marcos mais significativos de suas lutas e do processo 
de consolidação.

A 17 de março de 1855, o povoado Santo Antô-
nio de Aracaju, incrustado na colina do mesmo nome 
e situado à margem direita do Rio Sergipe, é elevado 
à categoria de cidade e ao mesmo tempo de capital 
da Província de Sergipe Del Rey, por iniciativa do Pre-
sidente da Província, Inácio Barbosa, e aprovação da 
Assembléia Legislativa provincial.

A Província de Sergipe crescia em produtividade, 
erguendo-se as principais atividades econômicas em 
torno do pau-brasil, da criação de bovinos, do cultivo 
da cana-de-açúcar e do seu processamento em enge-
nhos, ao longo do fértil vale do Cotinguiba, mas não 
só. A prosperidade também alcançava outras regiões 
do território, culminando em uma produção com ne-
cessidade de ser escoada e cujo caminho mais natural 
seria através do Rio Sergipe.

A então capital era São Cristóvão, a quarta ci-
dade mais antiga do País, cidade que serviu de palco 
a tantos e heróicos episódios de bravura e sergipani-
dade de sua gente, com seus magníficos casarios e 
sobrados em estilo colonial, com azulejos nas facha-
das, ruas bucólicas e calçadas de pedras portugue-
sas, abrigava um porto interno, às margens de um rio 
com limitações de navegação e sujeito às marés, de 
tal forma que conseguia escoar aproximadamente 2 
mil sacas de açúcar, enquanto a produção do Vale do 
Cotingüiba exigia a saída de uma produção superior 
a 25 mil sacos.

O processo de transferência iniciou-se em anos 
anteriores, quando Inácio Barbosa houvera transferido 
para o povoado de Santo Antônio – que possuía como 
referência uma escola e uma capela – a alfândega, a 
Mesa de Rendas Provinciais e mandado construir uma 
agência do correio e uma subdelegacia de polícia.

Nascia, assim, Aracaju, tornando-se capital por 
uma questão estratégica, expandindo-se do alto da 
colina do Santo Antônio para as margens do rio, área 
de brejos e manguezais que ornavam as praias, sob 
a marca da ousadia, da inovação, da determinação de 
vontade que perdura até hoje.

No seus primeiros anos, ao lado da ocupação 
gradativa da região ribeirinha, da imprensa oficial e das 
habitações esparsas, aqui e ali, Aracaju foi palco de 
dois acontecimentos que puseram à prova sua capa-
cidade de reação, recém-nascida e ainda sob os focos 
da resistência oriunda de São Cristóvão e da descren-
ça de alguns: a morte de Inácio Barbosa , em 1856, e 
uma epidemia de cólera que assolou o País. Mas nem 
esses acontecimentos abalaram a trajetória de quem 
nasceu para crescer, com a força da resistência e da 
superação dos obstáculos e desafios.

A cidade consolida-se em 1868, iniciando um 
surto de desenvolvimento com a implantação da pri-
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meira fábrica de tecidos e a expansão de seus limites 
territoriais, fazendo com que, já em 1886, abrigasse 
uma população de 1.484 habitantes.

Nos primeiros anos do século XX, iniciam-se as 
obras de pavimentação, embelezamento e o primeiro 
projeto de saneamento, com os serviços de água en-
canada. O transporte urbano usual, em 1908, eram os 
bondes de burro, substituídos pelos bondes elétricos 
inaugurados em 1926. É construída a estrada que liga 
a colina do Santo Antônio à região às margens do rio, 
onde a aglomeração urbana se intensificava, receben-
do o nome de Estrada Nova, onde hoje se encontra a 
Avenida João Ribeiro. O ano de 1914 assinala a che-
gada da estrada de ferro.

Não se pode deixar de destacar o aspecto de ser 
Aracaju a primeira capital planejada do Brasil.

O seu plano urbanístico original, desafio já para a 
época, foi elaborado por uma comissão de engenhei-
ros sob a coordenação e responsabilidade do enge-
nheiro Sebastião Pirro. O desenho urbano obedeceu 
a um alinhamento, cujo ponto de partida foi onde se 
encontra a Praça Fausto Cardoso, centro do poder 
político�administrativo até pouco tempo a abrigar os 
três Poderes. Daí partia um quadrado de 540 braças, 
em quarteirões do mesmo tamanho, com 55 braças 
de cada lado, separadas por ruas iguais que desem-
bocavam na margem do Rio Sergipe, tudo obedecen-
do a um rigor geométrico, como se fora um tabuleiro 
de xadrez.

A segunda metade do século passado registra um 
novo ciclo de desenvolvimento de Aracaju, com uma 
planificação que permitiu sua modernidade adminis-
trativa, marcada por aspectos que possibilitaram sua 
adequação aos tempos mais modernos, e que mere-
cem ser referenciados.

A serem destacados alguns acontecimentos, 
como a chegada da PETROBRAS em Sergipe na dé-
cada de 60 e sua influência no crescimento da renda 
per capita e no modo de vida da população; o êxodo 
interior-capital que, ao lado do surgimento de bairros 
periféricos, trouxe novos desafios ao planejamento 
urbano e ao redimensionamento da estrutura social 
e de serviços; a concentração industrial em Aracaju e 
a tentativa de desconcentração com os três distritos 
industriais interioranos – Estância, Propriá e Nossa 
Senhora do Socorro; a implantação de uma infra-es-
trutura turística através da rede hoteleira e de agên-
cias de viagens e de turismo a abrirem novos flancos 
de progresso; o fortalecimento do setor comercial; a 
modernização implantada na administração pública 
sergipana através de sucessivos Prefeitos.

Aracaju tem sido feliz na exata proporção que 
assiste, com o passar dos anos, a uma integração das 

esferas da administração pública estadual e municipal, 
onde os governantes com a visão mais larga de seus 
mandatos têm sido capazes de entender a política 
de forma madura, interagindo e realizando contínuas 
parcerias que só beneficiaram, e beneficiam, a co-
munidade aracajuana. Nem mesmo os antagonismos 
partidários conseguiram obstaculizar essa benéfica 
prática. O impacto dessa postura ética e participativa 
dos administradores tem permitido a somação de es-
forços, e não o paralelismo de ações.

Permitam-me, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, que, nesse breve repassar de lembranças e 
fatos da história de Aracaju, um ponto de orgulho me 
invada, quando recordo a minha modesta participação 
na construção de sua feição moderna, quer ao exercer 
o cargo de Secretário Municipal de Urbanismo, quer 
ao ocupar as funções de Secretário de Estado da In-
fra-Estrutura, ambas oportunidades em governos do 
engenheiro João Alves Filho, que, agora, mais uma 
vez dirige os destinos dos aracajuanos.

Quando Prefeito de Aracaju, há 20 anos, foi João 
Alves Filho capaz de vislumbrar a necessidade de um 
planejamento urbanístico para Aracaju que desbravasse 
e ampliasse seus espaços ocupacionais, espremida por 
uma questão anacrônica de terrenos de marinha, que 
inviabilizava sua expansão urbana. Do seu empenho 
e trabalho junto aos escalões da República nasceu a 
solução para o problema das referidas áreas, o que 
possibilitou a extensão da cidade em direção a Atalaia 
através da implantação de um novo bairro, a Coroa do 
Meio, integrando esse espaço à planta urbanística da 
Capital. E este foi o pano de fundo para a verdadeira 
revolução ocorrida, rasgando avenidas – como a Sa-
neamento e a Visconde de Maracaju –, ampliando a 
área ocupada da cidade. Nas funções de Governador 
do Estado, em sua administração planejou e implantou 
a orla da Atalaia, o mais difundido cartão postal da ci-
dade, hoje em processo de revitalização e ampliação, 
tornando-a a mais estruturada e mais bonita orla da 
capitais brasileiras.

Aracaju, que na língua tupi significa cajueiro dos 
papagaios, com seus 25 quilômetros de praias, que se 
entendem da barra do Rio Sergipe à foz do Rio Vasa 
Barris, menina moça, com a feição bonita e moderna 
que ostenta, com clima aconchegante e um povo hos-
pitaleiro, chega em pleno vigor à juventude de seus 
150 anos.

E é a esta cidade que rendemos as justas e me-
recidas homenagens neste dia.

Aracaju, que mercê da triste memória, com cari-
nho e reverência abriga em seu solo muitos dos bra-
sileiros que, passageiros de navios mercantes, foram 
vítimas do vil e traiçoeiro torpedeamento por subma-
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rinos a serviço das idéias anacrônicas dos países do 
Eixo, na 2ª Guerra Mundial.

Aracaju, do folclore rico e das manifestações de 
artesanato de pura magia, da culinária típica à base de 
mariscos e da carne do sol, da Praia 13 de Julho, dos 
calçadões das ruas João Pessoa, Laranjeiras e São 
Cristóvão, do Centro de Turismo, do Distrito Industrial, 
dos manguezais preservados, das centenárias palmei-
ras da Praça Fausto Cardoso, dos folguedos da época 
do carnaval, dos festejos juninos, da harmonia de suas 
ruas e da pujança de suas avenidas, da configuração 
plana de sua planta urbanística.

Aracaju, do calor humano de sua gente, do ecle-
tismo de suas manifestações, da mistura de raças e 
de povos e culturas que recebe a acasala com tanto 
afeto. Com a imensa alegria de ser sergipano, nascido 
não em Aracaju, mas em um Município de Sergipe, sou 
aracajuano de coração. Pois o aracajuano conserva a 
alegria e a vontade de viver, inspirado diuturnamente 
pelo espetáculo de suas belezas naturais e pelo espí-
rito amigo, solidário e hospitaleiro.

Aliás, diz uma lenda que o cacique Serigy, chefe 
dos índios que formavam a taba onde hoje se situa 
Sergipe, diante da invasão de espanhóis e de holan-
deses, lançou a maldição segundo a qual quem em 
Sergipe aportasse apaixonar-se-ia de tal modo pela 
terra que dificilmente dela iria embora, ali criando raí-
zes. Isso talvez explique a magia de Aracaju, que faz 
por ela apaixonar-se quem a conhece.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, aque-
la semente brotada do idealismo e da visão de Inácio 
Barbosa germinou e consolidou-se no terreno fértil do 
trabalho, já produziu inúmeros frutos, correspondendo 
atualmente a uma cidade que está em evolução contí-
nua, servindo de apoio ao processo de desenvolvimento 
sergipano em todos os seus aspectos.

Ao prestar, em nome do meu partido, o PFL, e 
no meu próprio, esta homenagem a Aracaju e ao seu 
povo, desejo que este breve alinhavo tenha a força e 
o significado que talvez as palavras não tenham con-
seguido transmitir, de alegria e de congratulações pela 
comemoração dos 150 anos de criação da cidade.

Parabéns Aracaju, parabéns aracajuanos, para-
béns Prefeito Marcelo Déda, que o futuro seja ainda 
mais uma prática de iniciativas que consolidem seu ca-
ráter pluralista, que se sobreponham ao individualismo, 
que atendam ao progresso e às mais justas aspirações 
da comunidade, enfim, que sirvam ao crescimento mas 
representem cada vez mais um compromisso com a 
cidadania, projetando um amanhã mais justo, humano, 
com mais qualidade de vida. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Para 
falar pelo Partido da Social Democracia Brasileira, 

concedo a palavra o Deputado Bosco Costa. S.Exa. 
dispõe de 5 minutos.

O SR. BOSCO COSTA (PSDB – SE. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, nobre conterrâ-
neo Deputado Eduardo Gomes; Ministro Carlos Ayres 
Britto; Deputado Estadual Jorge Araújo, que repre-
senta a Assembléia Legislativa de Sergipe; Sr. Djenal 
Gonçalves, que representa o Governo do Estado de 
Sergipe; Senador Antônio Carlos Valadares; meu ami-
go Governador Albano Franco, Presidente de Honra 
do PSDB de Sergipe; Deputado Jackson Barreto, a 
quem cumprimento pela iniciativa desta sessão solene; 
Deputado Alberto Fraga, sergipano que honra Sergipe, 
Brasília e o Brasil; Sras. e Srs. Deputados, sergipanas 
e sergipanos, por todos os modos, esta é uma ocasião 
de festa. O Estado de Sergipe se engrandece neste 
17 de março, quando sua Capital completa 150 anos 
de história.

Jovem ainda, Aracaju acumula essa história me-
nos pela via do tempo do que pela via das tradições, 
das quais muito bem se ocupam os filhos da terra, ao 
concentrar na Capital a essência sergipana, com suas 
danças, sua música, sua forma pacífica de ver a vida, 
o mundo sertanejo, enfim, transplantado à cidade.

Aracaju adentra o sesquicentenário em sua pure-
za ainda não de todo conspurcada. Com uma popula-
ção que já beira meio milhão de habitantes, a cidade, 
não obstante o crescimento, busca preservar ares de 
humanidade, como antigamente. Pequena, diante de 
outras Capitais brasileiras, encontra-se a braços com 
problemas muito semelhantes aos das grandes metró-
poles – desemprego, violência, bolsões de pobreza, 
difíceis condições de habitação e transportes, serviços 
de saúde e educação deficientes. Graças à firme de-
terminação de cada cidadão, tenta, porém, resolvê-los, 
nobres colegas, sem se descaracterizar e sem negar 
a própria vocação. Procura honrar o velho sonho dos 
fundadores, quando a sede do Governo foi transferida 
da antiga São Cristóvão, por decisão do Presidente da 
Província, Ignácio Barbosa.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, a vocação do 
belo, que se vislumbra no traçado urbanístico regular, 
nos prédios e monumentos que nos falam do passa-
do, nas paisagens e praias bafejadas por clima gene-
roso, nos lugares verdadeiramente paradisíacos, cuja 
preservação se assenta hoje numa forte consciência 
ambiental.

Em segundo lugar, a vocação turística, que se 
tem procurado fomentar de maneira não predatória, 
na clara perspectiva de sua importância e potencial, 
como fonte sustentável de subsistência, geradora de 
milhares de empregos.
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Em terceiro lugar, a não menos determinante 
vocação que diz respeito às demais atividades econô-
micas, haja vista o cultivo e a industrialização do coco, 
a extração do sal marinho e a atividade petrolífera (o 
petróleo da região de Carmópolis chega a Aracaju 
através de oleoduto que alcança o terminal oceânico 
de Atalaia Velha).

Patrimônio do povo sergipano, a Capital é a be-
líssima pérola formada na ostra fecunda que o mar 
lançou terra adentro, fixando o núcleo primordial a 5 
quilômetros da foz do Rio Sergipe, em sua margem 
direita. Ribeirinha, logo começou o seu namoro com 
esse mar, o verde mar nordestino, que lhe retribuiu com 
os mesmos afagos. Assim, a cidade que buscou o mar 
acabou por ter o mar quedado a seus pés, tal como se 
queda diante das demais Capitais nordestinas.

Não é demais louvar nesta oportunidade a nossa 
aniversariante e augurar-lhe o desenvolvimento racio-
nal, capaz de equilibrar-lhe as desigualdades, minorar-
lhe os históricos problemas sociais e engrandecer-lhe, 
cada vez mais, perante todos os brasileiros.

Na homenagem ora prestada por esta Casa, o 
PSDB dirige-se honrosamente à bancada parlamentar 
sergipana na Câmara dos Deputados, sempre atenta, 
ativa e briosa, para com ela se congratular. Ao povo 
sergipano formula votos de felicidades, sem deixar de 
louvar a maneira afetuosa com que acolhe os visitan-
tes, assim também a firme determinação de trabalhar 
sempre pela prosperidade. E à laboriosa população 
aracajuana deseja as maiores realizações, na conti-
nuação da tocante história de sua cidade, permeada 
de grandes lutas e grandes vitórias. 

Que esta festa do sesquicentenário se encha do 
significado da esperança.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em nome do Partido da Social Demo-
cracia Brasileira e em meu próprio nome.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – A Pre-

sidência registra, com satisfação, a presença dos ilus-
tres sergipanos que acompanham esta sessão solene 
em homenagem ao sesquicenternário da cidade de 
Aracaju: Dr. Alessandro Vieira, Superintendente da 
Polícia Civil de Sergipe, em exercício; Jeferson Pires 
de Alvarenga, Presidente do Sindicato dos Delegados 
de Polícia de Sergipe; Alexandre Pires, Delegado de 
Polícia de Sergipe; Júlio Flávio Prado, Delegado de 
Polícia de Sergipe; Carlos Frederico Muricy, Delega-
do de Polícia de Sergipe, todos acompanhados pelo 
nobre Deputado João Campos, de PSDB, de Goiás. 
Registra, ainda, a presença de Hercílio Souza Filho, 
servidor público do Supremo Tribunal de Justiça; Le-
onardo Leite Neto, funcionário do Senado Federal; 

Álvaro Sampaio Filho, funcionário do Banco do Brasil; 
Agnelo Oliveira Pinto, ex-Vereador e Presidente da 
Câmara Municipal de Cristina, Minas Gerais; Altamira 
Muniz da Silva, Secretária do Diretório Municipal do 
PMDB de Cruz das Almas, Bahia; Valdomiro Pereira da 
Silva, Presidente do PMDB do Município de Cruz das 
Almas, Bahia; Maria José Alves Batista, Presidente da 
Câmara Municipal de Alagoa, Minas Gerais; e Ailton 
Rodrigues dos Santos, Vereador da Câmara Municipal 
de Mato Verde, Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Tem a 
palavra o Deputado Alberto Fraga, sergipano e grande 
representante do Distrito Federal, que falará em nome 
do PTB. S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. ALBERTO FRAGA (PTB-DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Eduardo Gomes, 
meu caro amigo e conterrâneo; ilustres integrantes da 
Mesa – Ministro Carlos Ayres Britto, que muito orgulha 
os sergipanos; Deputado Estadual Jorge Araújo; Sr. 
Djenal Gonçalves, representante do Governo do Esta-
do de Sergipe, e Sr. Albano Franco, ex-Governador do 
Estado de Sergipe; Sr. Senador Antônio Carlos Valada-
res; Sr. Deputado Jackson Barreto, a quem parabenizo 
pela iniciativa da realização desta sessão; Sras. e Srs. 
Deputados, na semana passada, ao atender ao tele-
fone, pensei que fosse um trote. Uma voz feminina e 
cansada dizia: “É o Alberto?” Respondi que sim, e ela 
acrescentou: “Aqui é sua professora.” (Pausa.). Falar 
da infância é sempre muito emocionante...

O fato é que a ligação era da minha professora 
de 5ª série, coincidentemente a última que cursei na 
cidade de Estância. Na verdade, estavam ao telefone 
minhas duas professoras: Jandira Amado e Elza Ama-
do, primas do grande Jorge Amado e pessoas muito 
queridas, pois tive o privilégio de receber delas as pri-
meiras orientações.

Elas chegaram a Brasília, cujos pontos turís-
ticos lhes tenho mostrado, mas não puderam estar 
presentes a esta sessão solene tão importante para 
a nossa Capital, embora tenham conhecimento da 
sua realização.

Quem verdadeiramente conhece Sergipe se apai-
xona pelo Estado, e Aracaju é uma cidade tão bela e 
hospitaleira que todos fazemos questão de convidar 
amigos para visitá-la. Aliás, até hoje não conheço uma 
pessoa sequer que tenha escolhido Aracaju para pas-
sar as férias e que a ela não tenha retornado constan-
temente. É verdade, até mesmo porque a cidade está 
sendo muito bem cuidada pela atual administração 
municipal. Todo mundo sabe das minhas diferenças 
com o PT, mas tenho de tirar o chapéu para o Prefeito 
Marcelo Déda. Desenvolve S.Exa. excelente adminis-
tração à frente do Município, sobretudo pelas facilida-
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des que concede a quantos cheguem à nossa cidade 
para conhecer suas belezas.

A nossa orla marítima não perde nem para Mia-
mi Beach. Muitos dizem que assim nos manifestamos 
por bairrismo, mas é só ir lá para ver que não há no 
Brasil uma orla como a de Aracaju. A maioria das pes-
soas aqui presentes conhece todo o Brasil e sabe que 
Sergipe é verdadeiramente um Estado muito bonito e 
rico – e tem uma das melhores rendas per capita do 
País, até mesmo porque produz petróleo e tem um 
subsolo muito rico. 

Antigamente, aqui em Brasília havia vários ou-
tdoors: “Visite Aracaju, a praia dos brasilienses.” Não 
sei por que cargas d’água eles foram retirados, pois, 
na verdade, a praia mais próxima de Brasília, à exce-
ção do Rio de Janeiro, é Aracaju. Grande quantidade 
de brasilienses a visita. Basta tomar um carro e dar 
uma volta pelas praias de Aruana, Robalo e Sarney 
para constatar que é grande o número de carros com 
placas do Distrito Federal que por ali circula, o que 
muito nos orgulha.

Saí muito cedo daquele Estado. Vim para cá, 
consegui vencer na vida, mas nunca deixei o meu 
Estado de lado. E a minha forma de homenageá-lo 
é todos os anos voltar à minha cidade para passar o 
final de ano com meus familiares que ainda moram lá 
e rever os amigos.

Sempre que se discutir qualquer assunto perti-
nente ao Estado, a bancada sergipana, composta de 
8 Deputados, poderá contar comigo, Deputado pelo 
Distrito Federal, mas um filho dedicado de Sergipe.

Sr. Presidente, passo agora ao discurso que ela-
borei para esta solenidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vir a esta 
tribuna para falar do Estado em que nasci é sempre 
um prazer inaudito. E representar o meu Partido nesta 
homenagem à Capital sergipana ainda me honra e me 
alegra muito mais.

Recentemente, o poeta José Gentil Leite, como 
parte das comemorações aos 150 anos de Aracaju, re-
sumiu em verso o sentimento dos sergipanos em geral 
e dos aracajuanos, em particular. Logo no primeiro dia 
de março, a cidade amanheceu cantando:

“Cajueiro dos Papagaios
É seu nome que vem do Tupi
Tu és bela, Cidade Menina
Tuas praias tão lindas, sem fim! 
Teus recantos de rara beleza
São encantos pra quem vem aqui
Deslumbrante morena praieira
Nós morremos de amor por ti”.

O lançamento do CD com o hino aos 150 anos de 
Aracaju, no dia 1º de março, deu início às comemora-
ções que começaram em janeiro e se estenderão até 
31 de dezembro. Agora, no mês do sesquicentenário, 
que se completa no próximo dia 17, a cidade está sen-
do palco de uma série de eventos que trazem à baila: 
o passado, resumido em páginas históricas, apresen-
tadas ao povo por meio do ciclo de palestras Histórias 
de Aracaju e do seminário Aracaju, 150 anos de Vida 
Urbana, impressas em livros que falam da cidade, ou, 
ainda, expostas em telas nas cores de nossos maio-
res artistas; o presente, representado pelo orgulho e 
altivez do povo, que vai às ruas, em caminhadas festi-
vas, que participa de shows, que reza, que canta e que 
dança, a nos encher de alegria; e o futuro, projetado 
na certeza de que o tabuleiro de xadrez, que saiu da 
prancheta do saudoso engenheiro Sebastião Basílio 
Pirro, ainda será palco de outras importantes jogadas 
de mestre, capítulos da história que orgulha a todos 
nós, onde quer que estejamos.

Aqui mesmo nesta Casa, nobres colegas, quan-
tos de nós não estamos saudosos e eufóricos? E 
quantos não estão curiosos e ávidos por conhecer a 
nossa Capital?

Afinal, quem poderia imaginar que a então ques-
tionada ousadia do Presidente da Província, Ignácio 
Joaquim Barbosa, fosse resultar nessa caprichosa e 
jovem cidade, nossa Menina, de gente hospitaleira, 
belas praias e um interessante passado histórico e 
urbanístico?

Aracaju, implantada numa área de pântanos e 
charcos, desafiou a engenharia e a arquitetura da 
época. Era preciso vencer 3 problemas básicos: a to-
pografia, que exigiu aterros por quase toda a cidade; 
o embelezamento, que pediu rigorosa fiscalização na 
construção da cidade; e a sua barra, que necessitava de 
medidas severas para garantir o fluxo de exportações. 
Só assim se justificaria a transferência da Capital. Eles 
foram vencidos, Sr. Presidente, e a mudança não só se 
justificou como foi propulsora do desenvolvimento do 
Estado, até então quase um quintal da Bahia.

Acreditou�se, felizmente, naquela época, que a 
bela Província de Sergipe, tão rica, dotada de solo pro-
digiosamente fértil, não podia ser indiferente à ação 
do progresso e que a Capital, situada num recôncavo, 
não poderia deixar de possibilitar marcha célere rumo 
ao desenvolvimento.

O acerto da decisão aí está. Hoje, com quase 
meio milhão de habitantes, Aracaju tem uma econo-
mia pautada pela exploração agrícola em pequenas 
propriedades, destacando�se o cultivo do coco, milho, 
feijão, batata�doce, hortaliças e frutigranjeiros. No setor 
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secundário, despontam indústrias têxteis, de alimentos, 
de confecções, de petrolíferos e de construção civil.

Aracaju é, acima de tudo, um convite ao turista. 
São incontáveis atrações: o Centro Histórico, comple-
tamente revitalizado, que possibilita um passeio pelo 
passado e uma visão completa de como Aracaju nas-
ceu e progrediu; a Colina de Santo Antônio, que oferece 
ao turista uma vista panorâmica de Aracaju, do estuá-
rio do Rio Sergipe e da Ilha de Santa Luzia; o Mirante 
da 13 de julho, de onde se pode ver a Ilha de Santa 
Luzia e o manguezal do Rio Sergipe, desfrutando de 
ampla área de lazer com pistas de skate e bicicross, 
ciclovia, quadras esportivas e parque infantil; a Orla de 
Atalaia, um dos principais cartões�postais da cidade, 
6 quilômetros de puro lazer, com iluminação especial 
para banhos noturnos, quadras poliesportivas e um 
complexo de bares e restaurantes; as praias de águas 
límpidas, por exemplo, Coroa do Meio, dos Artistas e 
Atalaia, todas com temperatura média de 25 graus.

E que dizer da espetacular Barra dos Coquei-
ros, do outro lado do Rio Sergipe, localizada entre 
mangues, rios e o Oceano Atlântico, com sua beleza 
quase selvagem?

O que digo aqui é pouco, nobres colegas, só mes-
mo uma visita àquela Cidade Menina, nossa morena 
praieira, pode lhes mostrar o que é Aracaju. Aqueles 
que lá estivemos somos testemunhas de que tudo o 
que se disse nesta sessão é justo, como é justa esta 
homenagem. 

Parabéns, Aracaju. Parabéns, Sergipe! (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Con-
vidamos o Deputado Ivan Paixão para falar pelo PPS. 
S.Exa. disporá de 5 minutos.

O SR. IVAN PAIXÃO (PPS-SE. Sem revisão do 
orador.) – Exmo. Sr. Presidente, Deputado pelo Esta-
do de Tocantins, sergipano de nascimento, Deputado 
Eduardo Gomes; Exmo. Sr. Senador da República, 
aqui representando o Senado Federal, Senador Antô-
nio Carlos Valadares; Exmo. Sr. Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, sergipano que tanto orgulho o nosso 
povo, Carlos Ayres Britto; Exmo. Sr. Deputado Esta-
dual, Jorge Araújo, aqui representando a Assembléia 
Legislativa do meu Estado; Exmo. Sr. ex-Governador, 
Dr. Albano do Prado Franco; demais Deputados ser-
gipanos que já se pronunciaram, Deputado Alberto 
Fraga, Givaldo Carimbão, o ex-Deputado Federal por 
Espírito Santo, Aloísio dos Santos, filho de brejão dos 
negros, do Município de Brejo Grande; Dr. Djenal Gon-
çalves, representante do Governo do Estado de Ser-
gipe; Dr. João Alves Filho, Sras. e Srs. Deputados, de 
fato nos 150 anos da cidade de Aracaju temos muito 
o que comemorar.

O saudoso Inácio Barbosa travou acirrados de-
bates com seu grande opositor, João Bebe Água, da 
cidade de São Cristóvão, também lembrado e home-
nageado pelos sergipanos, tanto que deram seu nome 
à rodovia que liga Aracaju a São Cristóvão, quarto 
Município mais antigo do nosso País. Naquela época, 
discutia-se a mudança da capital do Estado de Sergi-
pe de São Cristóvão para uma colônia de pescadores 
na colina do Santo Antônio. Pois bem. Inácio Barbosa 
teve a visão do que representava a Capital do Estado 
situar-se próxima do Rio Sergipe e do Oceano Atlân-
tico, vislumbrando seu crescimento e seu desenvolvi-
mento socioeconômico.

Neste momento, nós, sergipanos e aracajuanos, 
saudamos, parabenizamos e enaltecemos nossa cida-
de, nossa capital.

Assistimos, no início desta sessão solene, tão bem 
lembrada pelo nosso querido Deputado e ex-Prefeito 
de Aracaju Jackson Barreto, a um vídeo institucional 
que mostrou as belezas da nossa cidade. Contudo, 
Sr. Presidente, querido Deputado Jackson Barreto, 
uma cidade se faz bela não só por suas ruas limpas, 
não só por suas praças floridas e ornamentadas, mas 
também pela sua infra-estrutura, pelas obras estrutu-
rantes que nela foram feitas por aqueles que tiveram 
oportunidade de administrá-la, por aqueles que pas-
saram pelo Governo, por aqueles que passaram pela 
Prefeitura e fizeram as obras com as quais a cidade 
de Aracaju hoje se apresenta para o nosso Brasil, tão 
bela e tão estruturada.

No vídeo a que assistimos, prezado Deputado 
Jackson Barreto, algumas obras deixaram de ser apre-
sentadas: a belíssima orla de Aracaju; as avenidas es-
truturantes da nossa capital; o Centro de Criatividade; 
o Forródromo da Rua São João, que tanto enaltece 
nossas festas juninas; a Rua 24 Horas; o sistema de 
esgotamento sanitário, que elevou sobremaneira os 
índices de qualidade de vida e de desenvolvimento 
humano para o nosso povo; a construção da ponte Ara-
caju–Barra dos Coqueiros, uma obra que vai integrar o 
litoral sul e o litoral norte do nosso Estado; o programa 
de desfavelização, que repetidamente é realizado pela 
Senadora Maria do Carmo Alves.

O nosso ex-Governador Albano Franco, aqui pre-
sente, fez uma das mais belas e importantes obras: 
a urbanização dos mercados de Aracaju e a constru-
ção de um novo mercado. Todas essas obras citadas, 
com exceção do mercado, foram realizadas pelo ex-
Prefeito de Aracaju e atual Governador de Sergipe, 
João Alves Filho.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, neste momen-
to em que reverenciamos e enaltecemos a cidade de 
Aracaju, como político, cidadão e sergipano, temos o 
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dever de agradecer àqueles homens e mulheres que 
tanto fizeram pela nossa terra, pela nossa cidade.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Com a 

palavra o Deputado Heleno Silva, pelo Partido Liberal. 
S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL-SE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, parabenizo o Deputado Jackson Barreto 
por esta iniciativa. Não sou filho de Aracaju, mas o povo 
daquela cidade me abraçou e há 13 anos vivo naquela 
Capital de gente tão boa e hospitaleira.

Sr. Presidente, ao contrário da maioria das cida-
des, Aracaju não é o resultado do acaso ou da conver-
gência de fatores que favorecem a reunião de pessoas 
em determinado local. O acaso, ou as circunstâncias 
determinantes das rotas de comércio, dos fatores 
geográficos, fazem com que surjam os aglomerados 
urbanos, depois as aldeias, as vilas e, finalmente, as 
grandes cidades.

Aracaju, a Capital sergipana, que neste 17 de mar-
ço comemora 150 anos de existência, é, na realidade, 
um projeto que simboliza a criatividade e a tenacidade 
da gente sergipana. Aracaju, como cidade resultante 
de uma escolha, de um planejamento antecipado, é, 
nesse particular, precursora do que seria feito depois 
com a criação de Belo Horizonte, de Brasília e de Pal-
mas, cidades que nasceram de idéias de pioneiros e 
desbravadores, das pranchetas dos engenheiros e dos 
urbanistas, do trabalho e do suor de uma multidão de 
trabalhadores. Aracaju é, dessa forma, um monumento 
vivo da capacidade realizadora do povo sergipano.

Quando o Presidente da Província, Ignácio Joa-
quim Barbosa, assinou decreto estabelecendo que a 
velha Capital, São Cristóvão, seria transferida para a 
margem direita do Rio Sergipe, bem junto ao seu es-
tuário, logo surgiram as críticas dos insatisfeitos e dos 
descrentes. Transferir uma Capital já estruturada, que 
dispunha de boas edificações, situada sobre elevações 
que lhe facilitaram a defesa, como quando avançaram 
sobre Sergipe as tropas holandesas vindas de Pernam-
buco, parecia aos pessimistas uma empresa arriscada 
ou uma iniciativa um pouco diferente.

O local escolhido para transformar-se na nova 
Capital era um imenso sítio de cajueiros e coqueiros, 
a aldeia de pescadores de Santo Antônio do Aracaju. 
Lá só havia pequeno aglomerado de casas de palha, 
erguidas sobre os alvos areais, circundadas pelo man-
gue, pelas lagoas insalubres. Era um local impróprio, 
segundo alegavam, para a vida, e ali jamais se poderia 
construir uma cidade. 

Mas venceram a fibra, a tenacidade, a confian-
ça na capacidade realizadora e transformadora do 
homem.

Em pouco tempo, iniciaram-se as obras. Foram 
sendo erguidos os prédios onde funcionaria a admi-
nistração do Estado. Menos de 10 anos depois do de-
creto transferindo a Capital, Aracaju recepcionava com 
festas o Imperador Dom Pedro II, numa demonstração 
de que a cidade estava construída, a Capital da Pro-
víncia já funcionava.

Nesses 150 anos, quero juntar-me ao júbilo, às 
esperanças da nobre gente aracajuana, que se ca-
racteriza pela altivez, independência e elevada cons-
ciência política. Sobretudo, manifesto a confiança de 
que, com esse espírito, com essas características, os 
aracajuanos continuarão na vanguarda da construção 
do futuro de Sergipe.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Con-

cedo a palavra ao Deputado João Fontes, que falará 
pelo PDT. S.Exa. disporá de 5 minutos.

O SR. JOÃO FONTES (PDT-SE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Eduardo Gomes, é com 
muito orgulho que discurso nesta sessão solene pre-
sidida por V.Exa., um sergipano genuíno, visto que 
todas as vezes que chego de Aracaju me pergunta 
pelos amendoins daquela cidade; Senador Antônio 
Carlos Valadares, representante do Senado Federal; 
ex-Governador Albano Franco; Sr. Djenal Gonçalves, 
representante do Governador do Estado de Sergipe; 
Deputado Estadual Jorge Araújo, representante da 
Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe; Sras. e 
Srs. Deputados, sergipanos presentes: permitam-me 
abrir um espaço muito especial para saudar esse re-
presentante da inteligência, da coerência e da honra-
dez do povo sergipano, meu amigo pessoal Ministro 
Carlos Ayres Britto. (Palmas.) É com muito orgulho que 
saúdo este homem que não encanta apenas o Estado 
de Sergipe, mas o Brasil.

Ministro Carlos Britto, eu continuo a me sentar do 
lado da bancada do PT. Este lado do plenário é sem-
pre ocupado pelos partidos da esquerda. Por várias 
vezes, quando aqui sentado, Deputados me pergunta-
ram: “Não foi você que ajudou a nomeação do Ministro 
Carlos Britto? Porque lá no Supremo ele vota como 
você vota aqui na Câmara”. Eu tenho dito aos que me 
fazem essa pergunta que no Supremo está um homem 
que nós queríamos fazer Senador da República, mas 
a quem Deus Todo-Poderoso deu a oportunidade de, 
como Ministro, ter a coragem de, às vésperas do lei-
lão da PETROBRAS, conceder uma liminar suspen-
dendo a queima das reservas de petróleo do Brasil e 
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a coerência de votar contra a cobrança dos inativos. 
Ministro Carlos Britto, com certeza, V.Exa. está no lu-
gar no certo, porque, se Senador fosse, também teria 
sido expulso do Partido dos Trabalhadores.

Quero ser breve em meu discurso. Mas, aprovei-
tando a inspiração propiciada pela presença do meu 
amigo Carlos Britto, quero ler Fernando Pessoa, um 
dos maiores poetas da língua portuguesa, que cantou 
o Rio Tejo, o mais importante do seu país e que banha 
a sedutora Lisboa. 

Disse Pessoa em seu poema O Tejo é o mais 
belo:

“O Tejo é mais belo que o rio que corre 
pela minha aldeia,

Mas o Tejo não é mais belo que o rio que 
corre pela minha aldeia,

Porque o Tejo não é o rio que corre pela 
minha aldeia.”

Quero parafrasear Fernando Pessoa para dizer 
que, certamente, na minha aldeia não corre o Tejo, 
mas corre o Rio Sergipe, o mais bonito do mundo, 
exatamente porque é o rio que corre pela minha al-
deia, Aracaju.

Ainda parafraseando Pessoa, Aracaju pode não 
ser considerada a mais bonita das aldeias brasileiras, 
mas, para mim, é a mais bela, sem igual, exatamente 
por ser a minha aldeia. Sem querer menosprezar as 
belezas de quaisquer outras aldeias brasileiras, do 
Oiapoque ao Chuí, para mim, nenhuma é mais bonita 
que minha querida Aracaju.

Falo de Aracaju, neste momento, porque minha 
bela cidade completa 150 anos. Ainda é jovem, singela. 
Ainda está na adolescência, no estágio intermediário 
entre uma linda mulher e uma doce menina. Ainda 
tem muito de um pequeno torrão, mas já desponta, 
em muito, como uma metrópole buliçosa, alvoroçada, 
ávida por crescer. É muito pouco 150 anos se compa-
rados aos 450 anos de centros como São Paulo, ou um 
nada se comparado às milenares cidades européias, 
mas Aracaju detém uma história muito rica, inquieta, 
deliciosa e singular.

Aracaju nasceu em 1855, já com planejamento 
urbano, para abrigar a Capital da Província, até então 
localizada em São Cristóvão. Sua fundação é credi-
tada ao então Presidente provincial Ignácio Joaquim 
Barbosa, que ousou transferir a Capital do Estado de 
São Cristóvão, por ali não oferecer mais as condições 
indispensáveis para uma sede administrativa. 

Os senhores de engenho do Vale do Cotinguiba, 
maior região produtora de açúcar do Estado, exigiram 
a mudança. Queriam Aracaju, por estar à beira mar, 
oferecer boas condições portuárias, facilitando o es-
coamento da produção açucareira.

Aracaju pode ser considerada, assim, a primeira 
cidade planejada do Brasil. Sua construção, na época, 
foi um desafio à engenharia, em face da localização 
numa área dominada por pântanos e charcos. O dese-

nho urbano da cidade foi elaborado por uma comissão 
de engenheiros, tendo como responsável Sebastião 
Basílio Pirro. Naquela época, as cidades adaptavam 
se às condições topográficas naturais, estabelecen-
do irregularidades no panorama urbano. No entanto, 
o engenheiro Pirro se contrapôs a essa irregularidade 
e Aracaju foi uma das primeiras cidades no Brasil a ter 
uma tendência geométrica.

Todas as ruas foram arrumadas geometricamente, 
como um tabuleiro de xadrez, todas direcionadas às 
margens do Rio Sergipe. A antiga Praça do Mercado, 
hoje Praça Fausto Cardoso, onde foi construído o Pa-
lácio do Governo, firmou se como o centro do poder 
político-administrativo.

A resolução do Presidente da Província, Ignácio 
Barbosa, que no dia 17 de março de 1855 elevou o 
povoado de Santo Antônio de Aracaju à condição de 
cidade e Capital, não teve impacto imediato na fisiono-
mia local. Mas é a partir daí que o núcleo primordial da 
cidade se desloca do Alto da Colina de Santo Antônio 
e desce para as margens do Rio Sergipe, desenvol-
vendo se na área compreendida entre à Praça Fausto 
Cardoso e a Praça General Valadão.

No início deste século, Aracaju mais parecia um 
povoado que uma Capital. Na primeira década do século 
XX, os elementos característicos de urbanidade ainda 
não estavam presentes, mesmo no centro, onde se ins-
talam os poderes político administrativo religiosos.

Cerca de 20 anos depois, em torno da Igreja 
Catedral podiam ser encontradas várias construções 
onde os prédios públicos se erguem nas Praças Fausto 
Cardoso, Guilherme de Campos e Olympio Campos. 
Numa área estreita, entre os prédios da Assembléia 
e do Palácio do Governo, planta-se o Jardim Olympio 
Campos. Nos seus canteiros, nasce o primeiro coreto 
de Aracaju, onde por anos felizes as famílias da Capital 
(e vindas do interior) participaram de retretas e quer-
messes. Dois prédios que fazem a cara de Aracaju se 
ergueram no quarteirão da Praça Fausto Cardoso: a 
sede da Delegacia Fiscal e da Intendência Municipal. 
Na Praça da Matriz já existia, desde o final do século 
passado, o palacete do Tribunal de Relação, constru-
ído nos moldes do ecletismo neoclássico.

De 1911 a 1920 Aracaju já se impõe como maior 
centro urbano do Estado e a cidade mais industrializa-
da de Sergipe, confirmando a visão político adminis-
trativa de Ignácio Barbosa. É na segunda década do 
século XX que os governantes se preocuparam com o 
aspecto urbano, e isso se configura num ordenamento 
espacial mais condizente com as novas necessidades. 
A modernização implica obras de infra estrutura para 
o abastecimento de água, esgotos, energia elétrica, 
rede telefônica, rede urbana de transporte coletivos, 
e ainda manutenção do embelezamento das praças 
e ajardinamentos.

Assim é que em 1912 a Praça Fausto Cardoso 
recebe um monumento em homenagem a esse grande 
líder político, plantando se novos jardins com 2 coretos 
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em estilo art noveau, orgulho dos sergipanos que dali 
fizeram palco para retretas e manifestações cívicas.

Outro monumento se ergue 4 anos depois, em 
1916, na Praça Olympio Campos, com a estátua do 
Monsenhor e com um pequeno jardim em torno. De-
pois vieram as mudas de oitizeiros do Horto Florestal 
do Rio de Janeiro para arborização dessa praça que 
o aracajuano está acostumado a chamar de Parque. 
Nesse local, no começo da década de dez do século 
passado, em 1911, foi construído um prédio para fun-
cionar a Escola Normal e Escola Modelo, hoje Centro 
de Turismo transformado em Rua 24 Horas.

As grandes transformações urbanísticas acon-
teceram em torno das comemorações do primeiro 
Centenário da Independência de Sergipe, quando a 
Intendência associou se ao Estado para um melhor 
tratamento urbanístico de Aracaju, por volta de 1920.

É na década seguinte, entre 1931 e 1940, que o 
crescimento de Aracaju se desloca para a zona oeste, 
com o surgimento da ferrovia e o decréscimo dos ser-
viços urbanos (em conseqüência da crise econômica 
que o Estado então enfrenta).

Nas década seguintes, a Capital sergipana teve 
um desenvolvimento lento, mas explodiu na década de 
70, com a implantação da PETROBRAS no Estado.

Aracaju sempre apresentou um perfil contesta-
dor, moderno, de esquerda até. Desde o século passa-
do, em praticamente todas as eleições candidatos de 
oposição, seja ao Governo Federal, seja ao Governo 
Estadual, tiveram votações estrondosas. Ali, tradicio-
nais partidos de esquerda, como o Partido Comunista, 
o Partido Socialista e até o antigo Partido Trabalhista 
Brasileiro obtiveram votações expressivos e elegeram 
seus candidatos.

Sem estar livre das mazelas de situar-se numa 
região subdesenvolvida de um país subdesenvolvido, 
Aracaju ousou não ter os extremos. Não encontramos 
grandes fortunas; encontramos grande pobreza, mas 
não encontramos miséria absoluta. E, antes de tudo, 
encontramos dignidade em sua gente.

Aracaju não se viu livre de tragédias. Foi nas 
suas costas e praias que deram os náufragos dos tor-
pedeamentos vis de navios brasileiros por submarino 
alemão, na 2ª Guerra Mundial.

Mas viveu também grandes alegrias cívicas. Foi 
lá, na Praça Fausto Cardoso, que Ulysses Guimarães 
fez o último discurso da memorável campanha pelas 
Diretas– Já, que entusiasmou de norte a sul o povo 
brasileiro e que arrebatou vivamente a gente araca-
juana.

No ponto central de Aracaju, na já citada Praça 
Fausto Cardoso, no monumento que homenageia esse 
grande brasileiro, minha humilde aldeia mandou gra-
var, para conhecimento do Brasil e do mundo, a fra-
se lapidar desse bravo homem público: “A liberdade 
de um povo se constrói com o cimento do tempo e o 
sangue dos homens”:

Este é o presente que Aracaju, a bela aniversa-
riante de agora, nos dá.

Por tudo isso é que entusiasmado, digo que Ara-
caju vale uma festa. Uma festa pelo seu sesquicen-
tenário

Sr. Presidente, o amor que tenho por Aracaju é 
algo que transcende à alma. Como dizia o poeta, ama 
a terra em que nasceste. Sou, talvez, o único Deputado 
neste Plenário que nasceu em Aracaju e sinto um or-
gulho muito grande disso.

Lia Pessoa em minha adolescência. Fui a Lis-
boa ver o Tejo, e realmente nada era mais belo do que 
o Rio Sergipe. Vi também belas cidades do mundo, 
mas nenhuma era mais bela do que Aracaju. Morei 
em Florença, cantada e decantada – a bela Florença 
das noites geladas; a Florença de Dante, dos Médicis, 
dos Bórgias, de Maquiavel, do Renascimento. Nada, 
porém, era mais forte do que meu amor por Aracaju, 
que é como se fosse o mel que adoça minha boca; 
que é como algo que penetra em meu ser e não sei 
de onde sai.

Sou o campeão de emendas parlamentares para 
Aracaju. Vários políticos do Estado me perguntam por 
que, sendo adversário político do Prefeito Marcelo 
Déda, destino minhas emendas parlamentares e as 
emendas globais para Aracaju. Digo sempre que so-
mos adversários na política, mas não adversários no 
desejo de ajudar Aracaju. Aliás, tenho até honra em 
apresentar emendas para uma cidade administrada 
por um Prefeito sério. Aracaju tem tido a tradição de 
eleger bons Prefeitos.

Volto agora a Fernando Pessoa, citando parte de 
um dos mais belos poemas que já li, Mar Português, 
no qual ele pergunta se tudo aquilo – as mães que 
choravam por seus filhos ou as noivas que deixaram 
de casas – valia a pena. E ele respondia: “Tudo vale a 
pena se a alma não é pequena”.

Minha alma se engrandece, Ministro Carlos Britto, 
ao prestar essa homenagem a Aracaju na presença de 
V.Exa., talvez o mais brilhante de todos os sergipanos, 
e o digo com muito orgulho. 

Independentemente de partidos políticos e de 
ideologias, haveremos de continuar todos unidos pelo 
amor a Aracaju, cidade agora menina, agora mulher, 
agora encantadora e apaixonante. 

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS-AL. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome 
de Alagoas, Estado co-irmão de Sergipe, unidos pelo 
Rio São Francisco, parabenizo a cidade de Aracaju, 
exemplo de dinamismo e que no dia 17 comemorará 
seu aniversário.

Parabenizo também o Deputado Jackson Barreto 
pela iniciativa de realização desta sessão, o Ministro 
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Carlos Ayres Britto, os Senadores e todos os presen-
tes a esta sessão solene. 

Acrescento que o Rio da Unidade Nacional sig-
nifica unidade mesmo. Parabéns, Aracaju. A bancada 
de Alagoas se rejubila com o seu aniversário.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO FONTES (PDT-SE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, por um lap-
so, deixei de parabenizar o Deputado Jackson Barreto 
pela iniciativa de requerer a realização desta sessão 
solene.

Faço-o agora.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Está 

feito o registro, nobre Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Senador Antônio Carlos Valada-
res, que fará uso da palavra como representante do 
Senado Federal.

O SR. ANTÔNIO CARLOS VALADARES (PSB-
SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Eduardo Gomes; Ministro Carlos Ayres Britto, do Su-
premo Tribunal Federal, nosso conterrâneo; Dr. Djenal 
Gonçalves, representante do Governador do Estado; 
ex-Governador Albano Franco; Sr. Deputado Estadual 
Jorge Araújo, representante da Assembléia Legislati-
va; Deputados Federais presentes, Deputado Jackson 
Barreto, autor da proposição que nos proporcionou a 
imensa alegria de participar deste evento histórico em 
homenagem à nossa querida Capital Aracaju, meus 
cumprimentos a todos.

Em 1855, Sergipe era uma pequena província, 
com produção açucareira responsável por cerca de 
92% das exportações, pelas 4 barras existentes: a do 
Rio Real, a do São Francisco, a do Vaza-Barris e a 
do Rio Cotinguiba, em Aracaju. O Vale do Cotinguiba 
concentrava os engenhos e contava com um estuário 
mais adequado ao escoamento da riqueza daquela 
província.

O Presidente Inácio Joaquim Barbosa, jovem advo-
gado e político, com a experiência de ter sido Secretário 
da Província do Ceará e 2 vezes Deputado Federal, as-
sumiu a tarefa de mudar a Capital sergipana, de modo 
a garantir os interesses da Província, e assim o fez, por 
meio da resolução de 17 de março de 1855.

A preferência do Presidente recaiu sobre o povo-
ado de Santo Antônio de Aracaju, onde estava a Barra 
do Cotinguiba. Era uma opção técnica que o tempo 
comprovou ter sido a melhor para Sergipe. A idéia de 
Inácio Barbosa era construir uma cidade, planejada 
pela engenharia militar – Aracaju foi construída logo 
depois de Teresina, que foi a primeira –, destinada a 
ser um centro mercantil.

Realmente foi um ato de coragem inaudita do 
então Presidente da Província, um risco que assu-

miu, inclusive em relação à sua própria vida. Aqueles 
pântanos que a natureza construiu eram focos de in-
setos, como os que causaram a febre que infelizmente 
a medicina da época não pôde combater e que matou 
Inácio Barbosa, com menos de 2 de governo e pouco 
mais de 30 anos de idade. Mas ele deixou marca in-
delével na história do nosso Estado, porque seu ato 
de bravura indômita foi capaz de transformar a vida 
social e econômica do nosso Estado, fazendo com 
que Aracaju, daqueles brejos, lagoas e manguezais a 
que me referi, se transformasse em uma cidade flori-
da, linda e acolhedora.

Deputado Jackson Barreto, Aracaju muito deve 
a V.Exa., que foi Prefeito por 2 vezes e administrou a 
cidade com muito amor e solidariedade, principalmente 
aos mais pobres. E do que a sua administração mais 
se lembrou foram aqueles bairros que sofriam com 
doenças e falta de saneamento. Por isso, enalteço 
esta iniciativa que nos dá oportunidade de falar sobre 
a cidade de Aracaju.

Mais do que uma cidade mercantil, um porto e um 
estuário apropriado à produção sergipana de açúcar, 
sal, couro, algodão e outros produtos, Aracaju tornou�se 
a cabeça da Província e do Estado, cumprindo uma 
função de vanguarda e de liderança, sem rivalidade 
com outras comunidades sergipanas.

Todos os indicadores de Sergipe demonstram que 
Aracaju representa a parte que mais cresceu, criando 
condições de atender as demandas próprias e todas as 
procedentes dos 74 Municípios do interior do Estado. 
Aberta, cordial, receptiva, Aracaju mantém a simpatia 
que favorece a atração e a convivência com visitantes 
de outros Estados.

As ruas de Aracaju guardam boas memórias 
de lutas, que começaram em favor da educação, em 
1870, com a criação do Ateneu; em favor da abolição 
da escravatura, por meio da Cabana do Pai Tomás e 
do jornal O Libertador, ambos sob a liderança de Fran-
cisco José Alves, em favor da República, com clubes e 
jornais engajados, propagando as idéias de Felisbelo 
Freire, Silvio Romero, Fausto Cardoso, Ciro de Azeve-
do, Baltazar de Goes, Manoel Curvelo de Mendonça 
e muitos outros patriotas daquele tempo.

Exibindo os sinas do progresso em sua arquite-
tura, uma das mais ecléticas do Brasil, Aracaju conti-
nuou crescendo, conquistando as áreas próximas do 
mar, descobrindo sua vocação turística.

Depois veio a descoberta do petróleo e do gás 
em terras sergipanas. Em 1963, jorrou petróleo no 
campo de Carmópolis; em 1968, na plataforma conti-
nental de Aracaju, foram localizados campos de gás 
natural e de óleo, coroando de êxito o trabalho pioneiro 
da PETROBRAS.

Com as descobertas da PETROBRAS, confir-
mou-se também uma grande riqueza mineral, capaz 
de motivar um projeto de desenvolvimento. O Estado, 
por intermédio de seus administradores, fez tudo no 
sentido de preparar a infra-estrutura para a explora-
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ção e a industrialização dos minérios. Foram instala-
das pela PETROBRAS a fábrica de amônia e uréia 
em Laranjeiras e a usina de cloreto de potássio em 
Rosário. Faltava, no entanto, um complexo de base 
e um porto, para retirar o Estado de Sergipe de uma 
economia arcaizada, que já não respondia aos anseios 
de prosperidade e de justiça social.

Tive, senhoras e senhores, a feliz oportunidade 
de governar o Estado de Sergipe e de formar, com todo 
o empenho, ao lado da classe política sergipana em 
favor da exploração das riquezas minerais e de con-
tar com o então Presidente José Sarney, esse ilustre 
homem público que o Maranhão deu ao Brasil, para o 
estabelecimento do Porto de Sergipe, uma das maio-
res reivindicações do povo sergipano.

Aracaju, então, era um centro de debates, for-
mando uma consciência em torno de tais conquistas, 
fortalecendo a sua história de progresso, representa-
da pelo ritmo de modernização da cidade e pela ca-
pacidade de servir, em todos os planos, à população 
sergipana.

As marcas que ficaram na injúria do tempo, como 
a das doenças, que vitimaram milhares de pessoas, e 
dos torpedeamentos dos navios mercantes durante a 
Segunda Guerra Mundial, que fizeram de Aracaju um 
hospital e ao mesmo tempo um cemitério de náufra-
gos, não embotaram a força de sua resistência como 
reduto de afirmações políticas, ideológicas e do pen-
samento.

Sabe o Deputado Jackson Barreto que Aracaju 
é uma cidade rebelde, corajosa, independente, autô-
noma. (Palmas.) Alguns desses exemplos ficaram na 
história da cidade, como a candidatura do engenheiro 
Iedo Fiuza para o cargo de Presidente da República 
e de Luiz Carlos Prestes para o de Senador, ambos 
do Partido Comunista, na redemocratização de 1945. 
Naquele processo, o PCB elegeu um Deputado Esta-
dual e 2 Vereadores com os votos da Capital e ainda 
um Deputado e 2 Vereadores socialistas. Aracaju per-
maneceu, por eleições seguidas, apresentando resul-
tados eleitorais de oposição, revelando lideranças que 
cumpriram grande papel na vida política do Estado e do 
País. Hoje temos um Prefeito do PT e um Vice�Prefeito 
do PCdoB. Viva Aracaju!

Aracaju é uma cidade sensível às artes e à cul-
tura, guardando nomes de intelectuais e artistas que 
deram a Sergipe projeção nacional, como Jordão de 
Oliveira, Jenner Augusto, Antonio Maia, José de Dome 
e outros artistas plásticos que o Brasil conhece.

Há intelectuais – e cito o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal Carlos Ayres Britto – como Manoel 
Bonfim, Joel Silveira, que foi Secretário de Cultura 
quando governei o Estado, Paulo de Carvalho Neto, 
José Calasans, Mário Cabral, Maria Thetis Nunes, 
Luis Antonio Barreto, que fizeram de Aracaju o mote 
de seus estudos.

Como juristas, cito Gumercindo Bessa, Fausto 
Cardoso, Carvalho Neto e, mais recentemente, volto 

a dizer, Carlos Britto, Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral, todos guiados pela genialidade de Tobias Bar-
reto, homens públicos de várias gerações, todos eles 
afinados com os sentimentos da sergipanidade, que 
em Aracaju encontra ninho e incentivo.

Privilegiada pela natureza, Aracaju é hoje tam-
bém uma cidade muito procurada por turistas do Bra-
sil e do exterior, que se encantam não apenas com a 
beleza de suas praias retilíneas, exornadas pelo mar 
de ondas pequenas e espumantes, mas com sua rica 
culinária, em que encontramos os saborosos caran-
guejos, e também com os aracajuanos típicos, aqueles 
que se notabilizam pela hospitalidade, pela conversa 
agradável e pela capacidade de servir.

Há 50 anos, no plenário do Senado Federal, os emi-
nentes Senadores Augusto Maynard Gomes, revolucio-
nário do Movimento dos Tenentes, e Júlio Leite, industrial, 
de tradicional família sergipana, exaltaram a fundação 
de Aracaju quando de seu primeiro centenário.

Na Câmara dos Deputados, coube ao eminente 
Deputado Luiz Garcia fazer uso da tribuna para regis-
trar a efeméride. Hoje, tenho o privilégio de registrar 
nos Anais desta Casa a saudação aos aracajuanos, a 
suas autoridades, entre elas o Prefeito Marcelo Déda, 
o Presidente da Câmara Municipal, José Ramos da Sil-
va, bravo correligionário do PSB, demais Vereadores, 
lideranças comunitárias, intelectuais, políticos, todos 
os cidadãos e cidadãs de Aracaju, reafirmando que 
é verdadeiramente uma honra trazer a esta tribuna 
o registro das festas com as quais a Capital do meu 
Estado celebra o sesquicentenário de Aracaju, cida-
de e Capital, pela visão profética de Inácio Joaquim 
Barbosa, nome com o qual o Porto de Sergipe relem-
bra a história.

Hoje, graças ao nobre Deputado Jackson Barre-
to, usamos a tribuna da Casa do povo para homena-
gear a nossa querida Aracaju, onde vivo há mais de 
40 anos, como um filho dedicado, ao lado de tantos 
outros que aqui se encontram, pelo desenvolvimento, 
simpatia e solidariedade ao povo aracajuano, nordes-
tino e brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Antes 

de passar a palavra ao último orador inscrito, convido 
para fazer parte da Mesa o Presidente da PETRO-
BRAS, Senador José Eduardo Dutra, e o Deputado 
Estadual Augusto Bezerra, que acompanham esta 
sessão. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Conce-
do a palavra ao Sr. Deputado Elimar Máximo Damas-
ceno, que falará pelo PRONA.

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA-
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, nobres componentes da Mesa, 
orgulhosa, e com sobejas razões, a brasileiríssima Ara-
caju comemora seus 150 anos. Em nome do PRONA, 
subo a esta tribuna para homenagear a acolhedora 
Capital nordestina pelo evento.
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É conhecidíssima a história de Brasília, nasci-
da nos anos 60 do século que passou; e a história de 
Goiânia, dada à luz nos anos 30 do mesmo século; 
e a de Belo Horizonte, cuja origem remonta aos idos 
da última década dos oitocentos. São Capitais que se 
fizeram por via de um planejamento urbano, resultan-
do em metrópoles que até hoje enchem os olhos de 
cada brasileiro.

Menos conhecido, nem por isso menos dignifican-
te, é que a semente da idéia moderna de planejamento 
urbano e relocalização geoeconômica das Capitais da 
Pátria lhes é anterior: Aracaju nasceu em 1855!

E nasce nobre, pelas mãos do Presidente Provin-
cial Ignácio Joaquim Barbosa, que a eleva de povoa-
do a cidade, para que abrigue a Capital da Província, 
localizada em São Cristóvão. Mas acresce, em favor 
de Aracaju, que sua construção foi um desafio à en-
genharia, em face da localização em área dominada 
por charcos e pântanos.

Com uma origem de tamanha magnitude, não 
podia ser de outra forma. Por ocasião das recentes 
comemorações de seu natalício, registro, entusiasma-
do, a homenagem que o jornal Gazeta Mercantil lhe 
prestou, ao conceder-lhe o seguinte título: “Um dos 
Municípios mais dinâmicos do Brasil”.

Esse periódico tem por sede a Capital de São 
Paulo, Estado que representamos, a qual é o prin-
cipal foco irradiador do PRONA, em cujo nome esta 
alocução se faz. E, entre os itens que levaram a 
Gazeta à escolha, encontram-se a ampliação do 
número de vias pavimentadas, a redução da taxa 
de mortalidade infantil e o aumento do número de 
leitos hospitalares.

Senhores, Aracaju não apenas fala do social. Ara-
caju faz o social. Não o social abstrato, mas um social 
que se revela no cotidiano. Com pouco mais de 500 mil 
habitantes, a homenageada desperta, após os anos 
70, como destino turístico vaidoso e expansivo. Com 
o surgimento de hotéis internacionais, a construção 
de estradas de acesso às praias, a modernização das 
orlas praieiras, como a de Atalaia, o turismo deslancha 
de vez e em prol do povo.

Mais que tudo, no entanto, em termos de Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-2000), 
é que a famosa aniversariante demonstra toda sua 
pujança. Afora Salvador, com 0,805, e Recife, com 
0,797, aparece logo abaixo, com 0,794. É a terceira 
Capital do Nordeste, no que se refere ao indicador de 
qualidade de vida da população.

Parabéns a Aracaju e a seu povo, que participa 
e muito contribui para o seu processo de desenvolvi-
mento.

Muito obrigado e um bom-dia a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Em 

nome do Presidente da Câmara dos Deputados, Depu-
tado Severino Cavalcanti, e dos membros sergipanos 
que compõem a Mesa, Deputados Jorge Alberto e 
Givaldo Carimbão, a nossa homenagem e os nossos 

agradecimentos ao Ministro Carlos Ayres Britto, do Su-
premo Tribunal Federal; ao Deputado Estadual Jorge 
Araújo, representante da Assembléia Legislativa de 
Sergipe nesta solenidade; ao Sr. Djenal Gonçalves, 
representante do Governo de Sergipe em Brasília; ao 
ex-Governador de Sergipe Senador Albano Franco; ao 
Senador Antônio Carlos Valadares, representante do 
Senado Federal neste evento; ao Presidente da PE-
TROBRAS, Senador José Eduardo Dutra, e ao Depu-
tado Arnon Bezerra.

Sergipano nascido em Estância, tive toda a minha 
juventude ligada a Aracaju. Estudei na Escola Estadual 
Presidente Emílio Garrastazu Médici, no Médici II.

Com muita emoção registramos este importan-
te momento de nossa vida. Como disse o Deputado 
Alberto Fraga, saí por este Brasil afora, conquistei os 
irmãos tocantinenses, aqui representados pelo Prefeito 
de Babaçulândia, Agimiro Dias da Costa, e pelo Vere-
ador Nonato Alves. Aquele povo soube nos acolher e 
fazer de nós representantes do Estado de Tocantins, o 
mais novo da Nação. Isso não nos afasta, de maneira 
alguma, de nossa origem.

Neste importante momento em que Aracaju co-
memora 150 anos, desejamos sucesso a todos os 
seus cidadãos, ao Prefeito Marcelo Déda, ao Depu-
tado Jackson Barreto, autor do requerimento para a 
realização desta homenagem, ao Deputado Ivan Pai-
xão, ao colega e amigo Deputado Bosco Costa e aos 
Deputados Heleno Silva e João Fontes.

Semanalmente consumo amendoim cozido, o que 
nada mais significa do que a possibilidade de manter 
os laços com o meu Estado. Costumo fazer a seguinte 
observação aos Deputados de nosso Estado: a Bahia 
considera o acarajé patrimônio cultural; Minas Gerais, 
a cachaça, e Sergipe ainda não fez isso com o amen-
doim cozido. Ele só existe lá.

Naquele Estado tenho meus parentes, meus tios 
Gilon e Alice, meu irmão Roberto, Procurador do Tribu-
nal de Contas do Estado de Tocantins, aqui presente, 
todos testemunhas do carinho que temos por Aracaju 
e por Sergipe.

Quero, por fim, externar a satisfação de poder 
nesta Casa representar o nosso Estado, porém, sem-
pre com imensa saudade e vontade de rever, Depu-
tado Jorge Alberto, a Atalaia. Mas devo dizer que a 
vida é assim mesmo: alguns saem de Sergipe com 
a ambição de voltar; outros, como eu e o Deputado 
Alberto Fraga, têm a missão de tornar os lugares 
onde moram cada dia mais parecidos com Aracaju, 
a nossa terra.

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Gomes) – Está 

encerrada a sessão.
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(Encerra-se a sessão às 12 horas e18 
minutos.)

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

José Thomaz Nonô
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Eduardo Gomes
Givaldo Carimbão
Jorge Alberto
Geraldo Resende

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
FRANCISCO RODRIGUES PFL
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
JURANDIL JUAREZ PMDB
Total de Amapá: 4

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
NILSON PINTO PSDB
PAULO ROCHA PT
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO S.PART.
Total de Pará: 8

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
HUMBERTO MICHILES PL PL/PSL
LUPÉRCIO RAMOS PMDB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT

MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL PL/PSL
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondônia: 5

ACRE

NILSON MOURÃO PT
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 2

TOCANTINS

ANA ALENCAR PSDB
OSVALDO REIS PMDB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

GASTÃO VIEIRA PMDB
LUCIANO LEITOA PSB
PAULO MARINHO PL PL/PSL
PEDRO FERNANDES PTB
REMI TRINTA PL PL/PSL
WAGNER LAGO PP
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANÍBAL GOMES PMDB
ANTENOR NASPOLINI PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
GONZAGA MOTA PSDB
JOÃO ALFREDO PT
MANOEL SALVIANO PSDB
MAURO BENEVIDES PMDB
VICENTE ARRUDA PSDB
Total de Ceará: 10

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
NAZARENO FONTELES PT
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 6

Ata da 29ª Sessão, em 15 de março de 2005
Presidência dos Srs. Severino Cavalcanti, Presidente; José Thomaz Nonô,  

1º Vice-Presidente; Inocêncio Oliveira, 1º Secretário; Jorge Alberto,  
2º Suplente de Secretário; Josias Quintal, Lael Varella,  

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
NÉLIO DIAS PP
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

CARLOS DUNGA PTB
DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL PL/PSL
LUIZ COUTO PT
PHILEMON RODRIGUES PTB
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JORGE GOMES PSB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
LUIZ PIAUHYLINO PDT
MAURÍCIO RANDS PT
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RAUL JUNGMANN PPS
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PFL
Total de Pernambuco: 14

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL PL/PSL
IVAN PAIXÃO PPS
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 7

BAHIA

ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
EDSON DUARTE PV
FÉLIX MENDONÇA PFL

FERNANDO DE FABINHO PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GUILHERME MENEZES PT
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ CARREIRA PFL
MARCELO GUIMARÃES FILHO PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
PAULO MAGALHÃES PFL
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELINDA NOVAES PFL
Total de Bahia: 21

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PL PL/PSL
ANA GUERRA PT
CARLOS MELLES PFL
CLEUBER CARNEIRO PTB
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELISEU RESENDE PFL
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAÍAS SILVESTRE PSB
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL PL/PSL
JOSÉ MILITÃO PTB
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL PL/PSL
LEONARDO MATTOS PV
LINCOLN PORTELA PL PL/PSL
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL PL/PSL
NARCIO RODRIGUES PSDB
RAFAEL GUERRA PSDB
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
VADINHO BAIÃO PT
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 27

ESPÍRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
MANATO PDT
NILTON BAIANO PP
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RENATO CASAGRANDE PSB
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

ALEXANDRE CARDOSO PSB
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
CARLOS NADER PL PL/PSL
CHICO ALENCAR PT
DR. HELENO PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
FRANCISCO DORNELLES PP
JAIR BOLSONARO PFL
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PMDB
JULIO LOPES PP
LUIZ SÉRGIO PT
MOREIRA FRANCO PMDB
PAULO FEIJÓ PSDB
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGO MAIA PFL
Total de Rio de Janeiro: 18

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
CORAUCI SOBRINHO PFL
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DURVAL ORLATO PT
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
GILBERTO NASCIMENTO PMDB
IARA BERNARDI PT
ILDEU ARAUJO PP
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JOÃO HERRMANN NETO PDT
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
MARCELO ORTIZ PV
MEDEIROS PL PL/PSL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL PL/PSL
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
RICARDO IZAR PTB
SILVIO TORRES PSDB
VANDERLEI ASSIS PP

WALTER BARELLI PSDB
WANDERVAL SANTOS PL PL/PSL
ZARATTINI PT
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 32

MATO GROSSO

CELCITA PINHEIRO PFL
RICARTE DE FREITAS PTB
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PTB
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

JOÃO CAMPOS PSDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
PEDRO CHAVES PMDB
Total de Goiás: 3

MATO GROSSO DO SUL

NELSON TRAD PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ JANENE PP
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
OSMAR SERRAGLIO PMDB
PAULO BERNARDO PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 12

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
JOÃO PIZZOLATTI PP
MAURO PASSOS PT
VALDIR COLATTO PMDB
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

AUGUSTO NARDES PP
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
ELISEU PADILHA PMDB
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ÉRICO RIBEIRO PP
HENRIQUE FONTANA PT
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
ONYX LORENZONI PFL
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
WILSON CIGNACHI PMDB
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 
236 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. CLAUDIO CAJADO, servindo como 2° 

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

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

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Na-

der.
O SR. CARLOS NADER (Bloco/PL-RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a intervenção decidida pelo Ministério da 
Saúde nos hospitais do Rio de Janeiro não deve des-
cambar, como já deu sinais nesse sentido, para o campo 
político. Acima de tudo devem prevalecer os esforços 
da União, do Estado e do Município para a recupera-
ção da saúde pública do Rio de Janeiro, extremamente 
distante das necessidades da população.

Os investimentos em saúde, por maior que seja o 
porte que ostentem, serão quase sempre insuficientes 
devido à demanda que o setor apresenta, resultado 
de longo tempo em que ficou relegado a segundo pla-

no. Exceto raríssimas exceções, a rede pública hos-
pitalar não consegue dar conta da elevada procura, o 
que ocasiona inúmeros fatos chocantes para o povo 
brasileiro. Já virou rotina a exibição de imagens de pa-
cientes sendo atendidos de forma indevida por falta de 
espaço e de equipamentos em unidades hospitalares 
públicas do Brasil. 

O que aconteceu no Rio de Janeiro, levando o 
Ministério a optar pela intervenção, é apenas um exem-
plo do quadro caótico instalado, na verdade, em todo o 
País, salvo, como já frisei, algumas exceções.

O Brasil, Sr. Presidente, precisa dar novo foco à 
área de saúde. O caso do Rio é apenas um alerta. A 
demanda é tão elevada que, atualmente, mesmo as 
pessoas que têm condições de pagar pelo atendimento 
privado já encontram dificuldades para marcar exames, 
consultas e procedimentos médicos em hospitais par-
ticulares. Já existe fila de espera. 

É um quadro preocupante, cujas conseqüências 
podem ser plenamente imagináveis para qualquer um 
que acompanhe o dia-a-dia do setor. Num país como 
o nosso, onde a maioria da população é pobre, a pro-
cura pelos hospitais públicos é muito maior do que a 
capacidade do Poder Público, seja federal, seja esta-
dual, seja municipal, para construir novas unidades ou 
mesmo ampliar e equipar as existentes. 

E, na medida em que isso ocorre, a procura tende 
a aumentar. Vimos exemplo claríssimo desse resulta-
do em Volta Redonda, na região sul fluminense, que 
fez elevados investimentos no seu maior hospital pú-
blico, construiu outro e, mesmo assim, os problemas 
não cessaram.

Portanto, é preciso rediscutir e realinhar o foco da 
saúde pública. Não basta a intervenção para resolver 
os problemas. Ela pode ter sido necessária, mas, bem 
acima disso, está a indiscutível e clara necessidade 
de um novo modelo de saúde, porque, do contrário, 
vamos apenas trocar o problema de mãos, sem que 
o usuário tenha qualquer garantia de qualidade na 
rede pública.

Muito obrigado.
O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
assomo a esta tribuna para agradecer à população de 
Castro Alves, Estado da Bahia, a forma carinhosa e 
hospitaleira com que sempre me recebeu.

Quero parabenizar o Prefeito Municipal, Sr. Gil-
vandro Araújo; o Vice-Prefeito Geraldo Greco Moura; 
a Primeira-Dama e Presidenta da Câmara Municipal, 
Sra. Maria Nilza da Silva Araújo; os Secretários Mu-
nicipais e Vereadores, dos quais destaco o Vereador 
Breno, liderança da localidade de Genipapo; enfim, toda 
a equipe de governo, as lideranças e os colaboradores 
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da gestão administrativa local, pela grande festa de 
inauguração da Creche Iraci Greco Moura, que, por 
motivo de doença, não pôde estar presente.

Faço esta referência não apenas devido aos la-
ços de amizade que me unem tanto ao atual Prefeito 
e ao Vice-Prefeito quanto à família da homenageada, 
a eterna Iraci, mas também e principalmente para 
registrar minhas congratulações aos Vereadores re-
eleitos e eleitos e ao querido povo de Castro Alves 
pelo modo cortês, afetivo e carinhoso com que me 
recebeu, repito.

Com vasta população estudantil e apoiado pelo 
Governador do Estado, o Prefeito Gilvandro Araújo 
tem-se preocupado em oferecer cada vez mais e me-
lhores instalações físicas para o corpo docente e dis-
cente daquela terra.

Ressalto ainda que, ao inaugurar a creche, ho-
menageou a mãe do Vice-Prefeito Geraldinho, D. Ira-
ci, personalidade que marcou com seu trabalho toda 
aquela região, à época em que exerceu com brilhan-
tismo a função de Primeira-Dama na profícua gestão 
do ex-Prefeito Geraldo Moura.

Todos sabemos, Sr. Presidente, que a educa-
ção é uma das prioridades de qualquer governo, e 
em Castro Alves não é diferente. Mas as outras áreas 
não são deixadas de lado, já que grandes realizações 
e projetos já estão sendo executados neste início do 
seu segundo mandato. Podemos vislumbrar que, com 
esforço e dedicação, a equipe do Prefeito Gilvandro 
tem projetado e realizado com agilidade a sua proposta 
de governo, tornando o sonho realidade.

Registro a minha alegria e o meu contentamento 
por ver em Castro Alves dirigentes e população coesos, 
unidos e lutando por um único objetivo: o desenvolvi-
mento e o crescimento daquela terra, com educação, 
saúde, trabalho e renda, que diminuam as desigual-
dades sociais ainda existentes e a tornem uma cidade 
boa para morar e viver.

Parabenizo o Prefeito Gilvandro pela sua ree-
leição, ao lado do meu querido amigo e Vice-Prefeito 
Geraldinho, bem como todos os Vereadores pela elei-
ção e reeleição. À memória e aos familiares da minha 
eterna Iraci Greco Moura minhas homenagens.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito 
a oportunidade para parabenizar 3 cidades pelo trans-
curso do aniversário de emancipação político-admi-
nistrativa, no último dia 25 de fevereiro. São elas Dias 
D’Ávila, que elegeu a Prefeita Andreia Xavier, minha 
esposa; América Dourada, do Prefeito Agnaldo Oliveira; 
e Várzea Nova, administrada pelo competente Prefeito 
Ivaldo Araújo, querido amigo.

Na semana passada, não compareci aos trabalhos 
desta Casa por motivo de doença. Por essa razão so-

mente agora homenageio as 3 cidades, representadas 
por lideranças políticas novas e comprometidas com o 
desenvolvimento de seu Município, acima de tudo com 
as regras impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Não é por outro motivo que os 3 Prefeitos assumiram 
o compromisso de só fazer o que a receita comporta, 
em termos de investimento e custeio.

Sr. Presidente, os Prefeitos Andreia, Guina e Ival-
do merecem o registro de seu nome nos Anais desta 
Casa como exemplos de administradores públicos.

Quem ganhou com as comemorações da data de 
emancipação político�administrativa foi o povo: obras 
foram inauguradas. Compareci às festividades e pude 
sentir o clima de alegria e de satisfação dos habitantes 
em relação aos administradores.

Apesar das dificuldades que enfrentam, tenho 
certeza de que os gestores públicos municipais conti-
nuam determinados a superá-las, em que pese muitas 
vezes a incompreensão do Governo Federal. Na sema-
na passada, na VIII Marcha em Defesa dos Municípios, 
os Prefeitos reafirmaram o desejo, já manifestado desde 
o ano passado – e estamos lutamos para atendê-los –, 
de ver desmembrada a PEC da reforma tributária, para 
que se vote a proposta de aumento de 1% no repasse 
do Fundo de Participação dos Municípios, inquestio-
navelmente necessário, tendo em vista que assumem 
responsabilidades que não lhes cabem, como cuidar 
quase exclusivamente das áreas de saúde e educação, 
para as quais não existem repasses. Vejam V.Exas. a 
crise no Rio de Janeiro, que vai eclodir em outros Mu-
nicípios, se não houver compromisso no sentido do 
reajuste da tabela de procedimentos do SUS.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Gover-
no Federal deve ser parceiro das administrações mu-
nicipais, pois sabemos que lá está a cellula mater do 
País. A liberação de recursos orçamentários destina-
dos a investimentos não é feita há 2 anos e prejudica 
inúmeros Municípios brasileiros.

Ontem, em audiência com o Governador da Bahia, 
Dr. Paulo Souto, pedimos a liberação de verba para 
a construção de uma adutora, a fim de abastecer de 
água encanada a Comunidade de Parateca, no Muni-
cípio de Malhada, que dista apenas 8 quilômetros do 
Rio São Francisco e não tem recursos para executar 
tal obra. Como transpor, então, as águas do São Fran-
cisco, obra que custa 4 milhões de reais? Incoerências 
como essa não conseguimos compreender, mas não 
podemos ficar omissos.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação deste pronunciamento nos órgãos de comu-
nicação da Casa.

Muito obrigado.
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O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há poucos dias o 
Ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, adotou 
duas importantes medidas: em cadeia nacional de 
rádio e televisão, afirmou a viabilidade do projeto de 
revitalização do Rio São Francisco e assinou, na últi-
ma semana, portaria que estabelece a nova delimita-
ção do semi-árido brasileiro e aumenta o número de 
Municípios da região de 1.031 para 1.132. Com essa 
atualização, a área classificada oficialmente como 
semi-árido brasileiro aumenta de 892.309,4 quilôme-
tros quadrados para 969.589,4 quilômetros quadrados 
– acréscimo de 8,66%.

O Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) institu-
ído em março de 2004 reuniu, durante 120 dias, repre-
sentantes de 12 instituições do Governo Federal, sob 
a coordenação do Ministério da Integração Nacional, 
para definição dos novos critérios de delimitação do 
semi-árido brasileiro.

De acordo com esses indicadores, fazem parte 
da região os 1.132 Municípios que apresentam iso-
lada ou simultaneamente precipitação pluvial menor 
que 800 milímetros, índice de aridez (relação entre a 
pluviosidade e a evaporação de água) de até 0,5% e 
risco de seca maior que 60%. Os limites territoriais do 
semi-árido orientam a adoção, pelo Governo Federal, 
de políticas de desenvolvimento específicas.

Minas Gerais teve o maior número de inclusões 
de Municípios na nova lista: de 40 para 85, uma va-
riação de 112,5%, aumentando sua área na região de 
27,2% para 51,7%.

Conforme a Lei nº 7.827, de 1989, o único cri-
tério de delimitação do semi-árido é a precipitação 
pluvial média anual igual ou inferior a 800 milímetros. 
A última atualização da lista de Municípios da região 
foi feita em 1995, por meio da Portaria nº 1.181, da 
extinta SUDENE.

Segundo o Secretário de Políticas de Desenvol-
vimento Regional do Ministério da Integração Nacio-
nal, Antônio Galvão, “a nova delimitação considera 
informações relativas a 3 décadas, tem base técnica 
mais sólida, reflete melhor os Municípios que sofrem 
com a incidência da seca e extingue dúvidas sobre a 
inclusão de novos Municípios”. 

A partir dessa nova reavaliação do semi-árido, o 
Governo Federal acelerará suas diretrizes para minimi-
zar os efeitos da seca para essa sofrida parcela da po-
pulação, principalmente com o projeto de transposição 
de águas do Rio São Francisco, assunto abordado por 
mim em sessão da Câmara dos Deputados do último 
dia 7 de março, no período do Grande Expediente.

O SR. CARLITO MERSS (PT-SC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, a cidade de Join-

ville, Estado de Santa Catarina, comemora hoje 154 
anos de fundação. Para nós, que construímos a nossa 
vida política, as nossas amizades, a nossa identidade 
cultural, que nos reconhecemos em cada detalhe de 
sua arquitetura, de suas avenidas, da sua beleza na-
tural, é motivo de particular orgulho comemorar esta 
data sobretudo porque nos apaixonamos pela cidade, 
pelo carinho do seu povo, pela hospitalidade com que 
fomos recebidos.

Joinville é uma cidade de trabalhadores, de gen-
te honesta e empreendedora que a transformou num 
dos maiores pólos industriais e comerciais da Região 
Sul, com a maior concentração demográfica e o maior 
PIB de Santa Catarina. É essa satisfação com o povo 
joinvilense que nos motiva a trabalhar mais e mais para 
melhorar a cidade e garantir-lhe investimentos federais, 
bem como a construir na nossa atividade legislativa 
um país melhor, onde a população seja tratada com o 
carinho e a atenção que merece.

É por isso, porque amamos a cidade, que não 
pactuamos com nenhuma forma de malversação dos 
negócios públicos, com a privatização do espaço es-
tatal, com o uso da autoridade pública para patrocínio 
de interesses privados ou carreiristas. O saneamento 
da gestão local somente vai acontecer quando a popu-
lação tiver irrestrito acesso aos atos de governo; quan-
do a transparência for princípio irrefutável e pacífico; 
quando os mecanismos de controle da representação 
eleita forem efetivos.

Joinville merece ser uma cidade completa, com 
política local participativa, democrática, livre de pre-
conceitos, intolerância ou manipulações autoritárias, 
fruto de carisma centralizador ou da força coercitiva 
e fisiológica da máquina pública. Política saudável se 
faz com participação popular, com transparência ad-
ministrativa, com controle público da ação do Estado. 
O joinvilense merece essa possibilidade de emanci-
pação política, assim como merece mais obras de 
saneamento básico e asfaltamento; atendimento de 
qualidade à saúde; ações mais efetivas de segurança 
pública e combate ao crime organizado. Merece um 
balé de qualidade, mas que não sirva para a evasão 
de divisas. Obras grandes e necessárias não devem 
fomentar o enriquecimento de poucos. A probidade e 
a lisura ampliam o valor do recurso público e permitem 
mais investimentos, sobretudo em prioridades defini-
das pela população.

A cidade está de parabéns. O povo joinvilense 
deve comemorar este aniversário. Vamos continuar o 
caminho vitorioso da cidadania, buscando a cada dia 
melhorar a cidade em que vivemos.

Sr. Presidente, passo agora a tratar de outro 
assunto.
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Na última sexta-feira, foi realizada em Florianó-
polis a 37a edição da festa dos Destaques Esportivos 
de Santa Catarina em 2004, promovida pelo jornal A 
Notícia e patrocinada pelo BRADESCO Seguros e 
Previdência. Na ocasião, 44 personalidades do nosso 
esporte receberam o troféu O Jornaleiro, em reconhe-
cimento à determinação e ao desempenho alcançado 
durante o ano de 2004. 

Parabenizo todos os atletas que acreditaram nes-
ta conquista e que certamente motivarão tantos outros 
jovens à pratica esportiva como método de inclusão 
social. São eles José Alessandro Baggio (atletismo/
marcha atlética, de Timbó); Julio Igresias Alf (atletismo/
provas de velocidade, de Concórdia); Michele Splitter 
(basquete/Joinville); Pedro Paulo de La Corte (basque-
te/Joinville); Thaís Caroline Viana (basquete/Joinville); 
Jeanis Cristina Colzani (caratê/Joinville);Jair Santos 
(ciclismo/Florianópolis); Markolf Berchtold (ciclismo/
Schroeder); Nataniel Giacomozzi (ciclismo/Ibirama); 
Adinan Cardoso (futebol/Florianópolis); Filipe Luiz 
Kasmirski (futebol/Jaraguá do Sul); Alessandro Rosa 
Vieira (futsal/Jaraguá do Sul); Eder Fehrmann (futsal/
Florianópolis); Chana Masson (handebol/Capinzal); 
Fabiana Kustner (handebol/Blumenau); Jaqson Kojo-
roski (handebol/Saudades); Adides Dimas dos Santos 
(técnico/judô/Itajaí); Ana Coan (natação/Florianópolis); 
Juliana Rossi (vôlei/Joaçaba); Natália Felippe Pereira 
(judô/Otacílio Costa); Sally Mayara Siewerdt (atletis-
mo/Jaraguá do Sul); Fabiano Zambonetti (judô/Itajaí); 
Eduardo Fischer (natação/Joinville); Patrícia Soares 
(natação/Florianópolis); Ádria dos Santos (parades-
portista/Joinville); Jorge Luiz Silva de Souza (guia de 
paradesportistas/Joinville); Moacir Rauber (remo adap-
tado/Toledo); Anderson Nocetti (remo/Florianópolis); 
Fabiana Beltrame (remo/Florianópolis); Diego Cubas 
(tênis/Joinville); Fernanda Hermennegildo (tênis/Floria-
nópolis); Gustavo Klein (tênis/Blumenau); Maria Fer-
nanda Alves (tênis/Florianópolis); Samuel Lopes (tiro/
Jaraguá do Sul); Alexandre Schneider (técnico/hande-
bol); André Heller (vôlei/UNISUL); Andréia dos Santos 
(futebol/Lages); Carlos Javier Weber (UNISUL); Larri 
Passos (tênis); Maicon Douglas Sisenando (futebol); 
Márcio May (olímpico); Marco Milinkovic (vôlei); Marcelo 
Elgarten (vôlei); Marlisa Wahlbrink (futebol). 

Em especial, registro o desempenho do jornal 
A Notícia, com destaque para o organizador do even-
to, o colunista Maceió, que a cada ano realiza com 
muito zelo e dedicação uma das maiores premiações 
esportivas do Brasil. Para mim, que tenho paixão por 
esportes, principalmente pelo futebol, esse trabalho 
engrandece o espírito esportivo e dá nova direção a 
tantos talentos, como o nosso tenista Gustavo Kuer-

ten, o Guga, que, ainda iniciante, também foi destaque 
esportivo na década de 90.

Aproveito a ocasião para firmar o compromisso do 
Governo Federal no incentivo aos nossos esportistas. 
Recentemente, foi aprovado o Programa Bolsa�Atleta, 
que vai amparar milhares de atletas do País. Trata-se 
de bônus criado pelo Ministério do Esporte que garan-
tirá a manutenção pessoal mínima dos atletas de alto 
rendimento e que não possuem patrocínio. Assim, o 
Governo busca dar condições para que esses atletas 
se dediquem ao treinamento esportivo e participem de 
competições visando ao desenvolvimento pleno de sua 
carreira esportiva. O Bolsa-Atleta também está focado 
nos esportes olímpicos e paraolímpicos, com o objetivo 
de formar, manter e renovar periodicamente gerações 
de atletas com potencial para representar o Brasil nos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. 

Também com a realização da 1a Conferência Na-
cional do Esporte, realizada no ano passado, o Governo 
Lula mostrou que está disposto a criar condições para 
fazer do esporte e do lazer atividades essenciais na 
vida do povo brasileiro. A própria realização da Confe-
rência já é uma vitória. Jamais em nossa história hou-
ve, como agora, ampla participação da sociedade no 
processo de formulação das políticas públicas para o 
esporte e o lazer. Esta é, hoje, uma questão de Estado 
e, por isso, está na pauta de prioridades do Governo 
Federal, em primeiro lugar, e dos Governos Estaduais 
e Municipais, que são, em última instância, o elo mais 
forte com a sociedade. 

São ações como essas que impulsionam nos-
sos atletas para um futuro promissor no esporte bra-
sileiro.

O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB-SC. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente, con-
gratulo-me com o Prof. Geovani Broering, Diretor das 
Faculdades Integradas da Rede de Ensino UNIVEST, 
do Município de Lages, Estado de Santa Catarina, 
pela assunção, em 8 de março corrente, de vaga no 
Conselho Estadual de Educação. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo, 
ao editar a Medida Provisória nº 232 no apagar das lu-
zes de 2004, mexeu com a vida de todos os brasileiros, 
que não suportam mais aumentos no sistema tributário 
nacional. A referida medida provisória, a exemplo do 
que ocorre com o Imposto de Renda Pessoa Física, 
pretende a antecipação do tributo devido, a ser corrigida 
para mais ou para menos na declaração periódica do 
contribuinte. Também mexe com a Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido, contribuição federal incidente 
sobre o lucro das empresas com alíquota de 9%.

Para as empresas de pequeno porte, o projeto 
apresenta modalidade de lucro presumido, ou seja, 
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sistema simplificado de tributação no qual contribui-
ções e impostos devidos não são calculados a partir 
do lucro real, mas, sim, de determinado percentual da 
receita bruta.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho re-
cebido manifestações de diversos segmentos da so-
ciedade, todos protestando contra o excesso de carga 
tributária. No caso da MP nº 232, o Governo precisa 
apresentar nova versão, desonerando os prestadores de 
serviços, principalmente, bem como os outros setores 
da economia. Não é de agora que a Receita Federal, 
como um leão faminto e insaciável, quer sempre mais. 
Parece-me que o Governo já percebeu o equívoco e 
está disposto a partir para um novo texto, quiçá mais 
ameno, mais palatável. 

Quero aqui louvar a ação do Relator da maté-
ria, que destemidamente tem-se manifestado sobre a 
possibilidade de promover mudanças e que, em seu 
parecer, vai deixar de lado o foco e o texto originais e 
partir para uma nova versão, corrigindo os artigos que 
elevam impostos e que restringem os direitos do con-
tribuinte. A restrição que a MP nº 232 faz em relação 
aos Conselhos de Contribuintes é inaceitável. Indepen-
dente do valor notificado, eles precisam ter direito à 
apresentação de recurso ao Conselho de Contribuintes. 
Tirá-lo é inaceitável. Quantas vezes, Sr. Presidente, as 
multas são aplicadas indevidamente? Então agora os 
órgãos arrecadadores e fiscalizadores são perfeitos? 
Não erram? O acesso do contribuinte ao Conselho é 
uma forma democrática de reparar erros e de corrigir 
eventuais mal-entendidos. Não se pode limitar esse 
direito de recurso contra multas e outras punições da 
Receita Federal somente em causas de valor superior 
a R$50 mil, conforme a proposta do Governo. No meu 
entendimento, deve ser utilizado para qualquer valor.

Espero, Sr. Presidente, que esta Casa fique aten-
ta a esta medida provisória. E, se não houver mudan-
ças profundas, que tenhamos coragem de dizer “não”, 
porquanto deve haver outras formas menos danosas 
de equilibrar o caixa do Governo além do simples au-
mento de impostos. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Zarattini.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO ZA-
RATTINI QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

A SRA. DRA. CLAIR – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. DRA. CLAIR (PT-PR. Pela ordem. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna fazer um convite aos 
Srs. Parlamentares, às entidades da sociedade civil e 
à população que nos ouve, para que participem de ato 
público contra o aumento dos juros, amanhã, às 16h, 
em frente ao Banco Central.

Como é de conhecimento dos Srs. Parlamentares 
desta Casa, o COPOM reúne-se hoje e, provavelmente, 
teremos aumento da taxa de juros. Sr. Presidente, nossa 
opinião é de que o aumento de juros neste momento é 
insuportável para a população brasileira, porque reduz 
o desenvolvimento e a geração de empregos.

Assim, a Frente Parlamentar de Acompanhamento 
da Dívida Pública, diversos sindicatos, entidades, asso-
ciações comerciais estarão não só fazendo uma vigília, 
mas também participando desse ato público no dia 16 
de março, às 16h, em frente ao Banco Central.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que mande divulgar 
este convite nos órgãos competentes desta Casa.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ao ocupar, no último domingo, cadeia 
de rádio e televisão, o Ministro Ciro Ferreira Gomes 
voltou a defender, em nome do Governo, a transposi-
ção de águas do Rio São Francisco, apontando sobra-
das razões para justificar a iniciativa que vem sendo 
cogitada desde 1847, sem que, até hoje, tenha sido 
concretizada pelas sucessivas gestões que estiveram 
comprometidas com a sua viabilização. 

Para o titular da Pasta da Integração Nacional, 2 
itens merecem ser realçados para justificar a inação 
do Poder Executivo sob esse aspecto: falta de vontade 
política por parte dos que dirigiram a Nação nestes 158 
anos, indiferentes à relevância de um anseio capaz de 
solucionar a carência hídrica do Nordeste; e falta de 
projeto tecnicamente estruturado, sem prejudicar Es-
tados como Bahia, Sergipe e Alagoas, que continuam 
oferecendo resistências à portentosa idéia. 

Falando em nome do Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, Ciro Gomes informou que todos os embargos 
ambientais já haviam sido suficientemente ultrapassa-
dos, com a compreensão da própria Ministra Marina 
Silva, que vem acompanhando o andamento de todos 
os estudos promovidos pelo grupo especializado em 
discutir essa complexa temática. 

Não há, segundo o expositor, nenhum prejuízo às 
populações ribeirinhas, que serão atendidas em obras 
de saneamento básico, numa linha de modernização 
já concebida no lineamento da obra projetada. 
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Quanto aos recursos, aplicáveis em 2 anos, afir-
mou o Ministro que eles ascendem à casa dos 4,5 
bilhões de reais, com uma parte já consignada no 
Orçamento da República do corrente exercício, o que 
comprova intenção deliberada do Planalto de levar a 
cabo a grandiosa obra, que redimirá o Polígono das 
Secas dos sacrifícios enfrentados durante as suces-
sivas e periódicas intempéries registradas, ensejando 
a migração de rurícolas para outras faixas territoriais 
do País. 

Sem especificar a origem das dotações que ga-
rantirão o empreendimento, Ciro Gomes foi enfático 
em assinalar a disposição do Chefe de Nação em ul-
timar a sonhada transposição no espaço de 2 anos, 
pondo fim à longa expectativa que há perdurado nos 
últimos anos. 

Recorda-se que, ao empossar-se no Ministério 
referido, em pleno Governo Fernando Henrique Car-
doso, o Senador Fernando Bezerra anunciou que a 
transposição de águas do Rio São Francisco era obra 
prioritária que não comportaria, sob qualquer pretexto, 
adiamentos de qualquer natureza. 

Pela forma incisiva com que se pronunciou o ex-
Governador do Ceará, não pode remanescer dúvida 
quanto ao louvável propósito de se levar a cabo a arro-
jada empreitada, com a superação das restrições que 
ainda permanecem nos 3 Estados já mencionados. 

A fala do Ministro Ciro Gomes fez renascer a es-
perança de pernambucanos, cearenses, paraibanos 
e potiguares de que nada obstaculizará o chamado 
projeto de integração, ainda mais porque as diretrizes 
técnicas e ambientais se acham perfeitamente com-
patíveis com a nossa realidade. 

Queira Deus que o encaminhamento das provi-
dências já postas em prática não venha a experimen-
tar dilações injustificáveis, como ocorrido em outras 
ocasiões. 

O Polígono das Secas aguarda, com esperança 
redobrada, que se efetive a transposição de águas do 
Rio São Francisco, sem delongas que frustrariam os 
benefícios.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, a Oposição e parte 
da imprensa brasileira costumam divulgar falsas ver-
dades e tentar transformá-las em verdades incontes-
táveis. Uma das últimas falsidades veiculadas é a de 
que o Governo Lula teria aumentado em demasia os 
gastos com pessoal.

Parte da imprensa e da Oposição não sabem 
fazer a leitura correta dos dados estatísticos. Sequer 
sabem que os valores nominais têm de ser corrigidos. 
Uma coisa é valor nominal; outra, valor corrigido. 

Cito alguns dados interessantes do SIAFI: em 
2000, a despesa corrente da União foi de 455 bilhões 
de reais; em 2001, de 484 bilhões de reais, corrigidos 
pelo IGP-DI; em 2002, o último ano do Governo FHC, 
a despesa corrente da União foi de 492 bilhões; em 
2003, no primeiro ano do Governo Lula, foi de 455 bi-
lhões – despesas corrigidas; e, em 2004, foi de 475 
bilhões. 

Na verdade, não houve aumento, mas decrés-
cimo das despesas correntes que envolvem pessoal 
e encargos sociais, juros e encargos da dívida, trans-
ferências a Estados e Municípios, benefícios previ-
denciários e outras referentes à rubrica orçamentária 
despesas correntes.

Vejamos, então, a quem interessa veicular falsas 
verdades e informações. Certamente, àqueles que não 
querem o Estado forte, mas o Estado mínimo; que não 
vêem com bons olhos os investimentos na infra-es-
trutura do País.

E essa redução nas despesas não representa 
que o Estado diminuiu. Só em 2004, mais de 45 pla-
nos de carreira foram implementados; carreiras foram 
estruturadas. Nem por isso foi impactada a despesa 
da União, o que demonstra eficiência no processo de 
gestão pública. 

A visão neoliberal de Estado mínimo, esta sim, 
foi danosa porque parte da redução de despesas com 
pessoal foi transferida para terceirizações e contra-
tos alienígenas com entidades internacionais como 
UNESCO e OMS, que, na verdade, realizavam as fal-
sas consultorias.

Então, é bom que a população que nos ouve e 
assiste saiba a verdade, para não cair na esparrela 
de uma imprensa comprometida e de uma oposição 
sem rumo. A Oposição não tem ou perdeu o rumo, não 
fica satisfeita com as ações do Governo Federal, que 
incrementou a economia e fortaleceu a indústria bra-
sileira, cujo crescimento no ano passado se deveu ao 
consumo doméstico. Pela primeira vez, em 10 anos, 
o crescimento da indústria suplantou o dos bancos. 
Afirma-se que o Governo Lula estimula os bancos, 
o capital financeiro, o FMI. Na verdade, comprova-se 
que o setor industrial e produtivo foi o que mais cres-
ceu em 2004.

Peço a todos que nos ouvem que reflitam so-
bre o que vou dizer: com quem está a verdade? Com 
aqueles que durante 10 anos nada fizeram pelo País, 
que sucatearam e privatizaram parte do Estado brasi-
leiro, que desnacionalizaram o nosso capital produtivo, 
ou com este Governo popular e democrático que em 
apenas 2 anos conseguiu tirar o País do marasmo e 
organizar o serviço público? 
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Posso garantir aos servidores federais que nes-
te ano vai ser ter continuidade o trabalho de rees-
truturação das carreiras típicas de Estado, ou seja, 
uma nova concepção de Estado, diferente daquele, 
neoliberal, que entregou a nossa economia ao capital 
internacional. Tanto isso é verdade que hoje quase 
60% do capital privado não é mais nacional, mas das 
multinacionais.

A reversão dessa ótica exige comprometimento 
do Governo, não com a dita minoria social e demo-
crática de São Paulo ou com a neoconservadora do 
Nordeste, mas com a maioria popular.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apro-
veito este momento na tribuna e peço a atenção dos 
colegas para manifestar a minha preocupação com 
o clima de tensão instalado em áreas rurais do meu 
Estado, Rondônia.

A Fazenda Urupá, localizada no Município de 
Candeias do Jamari, vive a ameaça de iminente con-
fronto. A complexa situação se dá pela ocupação irre-
gular, por posseiros, de área de aproximadamente 30 
mil hectares, alienada para a empresa Agropecuária 
Industrial e Colonizadora Rio Candeias Ltda. em 1982, 
com autorização do Senado Federal. A cessão da área, 
no entanto, estava condicionada à implementação de 
projeto agropecuário que nunca se tornou realidade.

Diante do ocorrido, o INCRA recorreu à Justiça 
para retomar o domínio da área, pois, além de não 
ter sido implementado o projeto, o pagamento pela 
cessão da área, pela alienação, nunca foi efetuado. A 
ação declaratória de direitos impetrada na Justiça teve 
desfecho favorável ao INCRA, mas os proprietários da 
empresa Rio Candeias recorreram, e a ação está no 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região aguardando 
decisão. 

Preocupados com o clima verificado e decididos 
a impedir que um conflito sem precedentes se instale 
na região, estamos empenhados na luta para buscar 
entendimento baseado no bom senso e na paz. A Co-
missão de Mediação de Conflitos do INCRA foi acio-
nada. Esperamos que o bom senso prevaleça e que 
possamos chegar a um entendimento, sem que haja 
vítimas, já que algumas informações dão conta de que 
tiroteios entre posseiros e trabalhadores rurais vêm 
ocorrendo na região. 

Outro foco de tensão tomou conta do Município 
de Alto Alegre dos Parecis, onde há sérias possibili-
dades de conflito armado na reintegração de posse de 
4 fazendas hoje ocupadas por pequenos agricultores. 
Três ações tramitam na Justiça no sentido do cance-
lamento de registro e do pedido de tutela antecipada, 
visando à reversão da terra para a União. No entanto, 
nada foi decidido ainda. É importante que esperemos 

por decisão soberana, sem que para isso seja travado 
conflito que poderá resultar em mortes. 

A cada dia se faz mais urgente e necessária a 
mudança do modelo de exploração da Amazônia. O 
Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS) vem 
se mostrando excelente alternativa ao modelo de as-
sentamento convencional, por ser mais adequado às 
especificidades da região e às demandas de suas po-
pulações. O principal objetivo desse projeto é promover 
o uso sustentável dos recursos florestais, com gestão 
compartilhada entre INCRA e entidades ambientais.

Para enfrentar e começar a mudar essa realidade 
e promover o manejo adequado de florestas, o Gover-
no Federal está enviando em regime de urgência ao 
Congresso Nacional o projeto de lei sobre gestão de 
florestas públicas, que regulamenta o uso de matas 
para produção sustentável em terras públicas, cria 
o Serviço Florestal Brasileiro e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Florestal, voltado para o desenvol-
vimento tecnológico, para a promoção da assistência 
técnica e para o incentivo ao desenvolvimento flores-
tal sustentável.

É fundamental que nós Parlamentares não me-
çamos esforços para aprová-lo o mais rapidamente 
possível, evitando assim conflitos e episódios como os 
que podem ocorrer em Rondônia e que já ocorreram 
em outros Estados brasileiros, a exemplo da lamentá-
vel morte da Irmã Dorothy Stang, no Pará.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, somos obrigados a ouvir 
cada coisa no plenário desta Câmara Federal! Na se-
mana passada, fiquei intrigada ao ouvir que o BNDES 
não financiou as obras de ampliação do Metrô de São 
Paulo porque o Governador Geraldo Alckmin não cum-
priu as determinações da instituição bancária. 

Preocupada, procurei o Governador Geraldo Al-
ckmin, que me mostrou artigo veiculado pelo jornal O 
Estado de S.Paulo, intitulado O Papel do BNDES. 

Será que São Paulo não recebe nenhum emprés-
timo do BNDES porque o Governador Geraldo Alckmin 
é o possível candidato que disputará a Presidência da 
República com o Presidente Lula? Daí a má vontade 
do Governo Federal em relação à ampliação do Metrô 
de São Paulo?

Agora vem o pior, Sr. Presidente: o Metrô de 
Caracas recebeu empréstimo do BNDES, segundo a 
referida matéria jornalística. E mais: o banco também 
concedeu empréstimo para a ampliação de gasodu-
to que levará combustível da Terra do Fogo à região 
central de Buenos Aires. O BNDES do Governo Lula 
dá dinheiro a outros países, mas não a São Paulo, o 
carro-chefe da Nação. 
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São Paulo precisa da reforma no metrô, que não 
serve apenas a Capital e os Municípios do Estado, 
mas ao Brasil, pois milhões de pessoas o utilizam. 
Todos sabem que São Paulo é caminho para todos 
os Estados brasileiros; que São Paulo  recebe de bra-
ços abertos todos os brasileiros. Porém, não recebe 
empréstimo do BNDES por causa da má vontade do 
Governo Lula. 

Aliás, a popularidade do Governo está só em seu 
nome porque o povo fala mal dele. Só ele acha que tem 
popularidade. Não sei onde arruma tanta popularidade. 
Será por que fala bobagens e de forma divertida? 

No Dia Internacional da Mulher, o Presidente 
Lula disse às mulheres que não tenham pressa para 
chegar à Presidência da República e as chamou de 
desaforadas. Não pude fazer me pronunciar na sema-
na passada porque esta Casa votava a PEC Paralela. 
Deputado Inocêncio Oliveira, V.Exa. não estava na Pre-
sidência da sessão, mas deveria, porque é compreen-
sivo, democrata e liberal, um grande companheiro que 
não diferencia partido nem ideologia, que sabe dar a 
palavra a todos os Parlamentares. Deputado tem de 
falar. A única coisa que Deputado sabe fazer neste 
plenário é falar. 

Sr. Presidente, estou aqui para protestar contra o 
palavreado do Presidente da República, que chamou 
as mulheres brasileiras de desaforadas. E, o que é pior, 
disse que não devemos ter pressa para chegar à Pre-
sidência da República. Na verdade, S.Exa. está com 
medo das mulheres. Se alguma mulher se candidatar 
à Presidência da República, ganha a eleição. O próprio 
Presidente Lula reconhece isso. Essa é a razão de ter 
mandado as mulheres ficarem em casa.

ARTIGO A QUE SE REFERE A ORA-
DORA

O PAPEL DO BNDES

Editorial

É compreensível a irritação do governa-
dor Geraldo Alckmin com a diretoria do BN-
DES, que adia, sem ter razões consistentes 
para tal, a concessão de um financiamento de 
cerca de R$380 milhões  metrô de São Paulo. 
Há cerca de dois anos esse empréstimo vem 
sendo postulado. O pedido passou pelos ri-
gorosos crivos técnicos do BNDES e estava 
para ser aprovado, no ano passado, quando o 
então presidente do banco de fomento, Carlos 
Lessa, foi demitido. E, ao que tudo indica, o 
processo voltou à estaca zero. Na quinta-fei-
ra passada, os secretários dos Transportes 

Metropolitanos e a Planejamento estiveram 
na sede do BNDES para tratar do assunto e 
lá foram “enrolados.

Em sua indignação, o governador de São 
Paulo criticou a decisão do BNDES de financiar, 
com US$10 milhões, a construção da linha 3 
do metrô de Caracas. Essa é uma critica que 
precisa ser ponderada. O BNDES não dispõe 
de recursos infinitos e, por isso, precisa esco-
lher os projetos que financiara sempre tendo 
em vista o seu papel de banco de fomento do 
desenvolvimento nacional.

Entre financiar a expansão do metrô de 
São Paulo e a do metrô de Caracas, não de-
veria haver dúvida alguma sobre a priorida-
de. A ampliação do metrô paulistano é uma 
necessidade premente. É raro urbanista que 
não reconheça que o metrô é a melhor solu-
ção para os problemas viários e 4 transporte 
público da maior cidade do País. A extensão 
das linhas tem, inegavelmente, um efeito po-
sitivo para a economia nacional, uma vez que 
afrouxa o nó dos congestionamentos que atra-
sam encarecem o transporte de mercadorias 
originário do maior centro industrial do Brasil 
ou que por aqui transita em direção a portos 
ou a centros de consumo.

Só essa consideração bastaria para co-
locar o metrô de São Paulo no topo da lista 
de prioridades de BNDES. E os argumentos 
do governador Alckmin reforçam essa posi-
ção: os repasses que o governo do Estado e 
os municípios paulistas fazem ao Pasep e ao 
FAT, a fundo perdido – recursos que acabar 
sendo administrados pelo BNDES -, têm va-
lor quase igual ao do empréstimo solicitado. 
Nada mais justo, portanto, que o retorno des-
se dinheiro, num projeto de grande significado 
econômico e social.

A questão é, portanto, de perspectiva. 
Não se compreende que o BNDES possa con-
ceder um empréstimo ao metrô de Caracas, 
mas não ao metrô de São Paulo, ou que o faça 
com mais rapidez ~ facilidades para a capital 
da Venezuela do que para a capital paulista. 
Uma vez atendido o pleito paulista – tecnica-
mente bem fundado e financeiramente viável 
-, não há por que o BNDES não financiar o 
metrô de Caracas, também.

A política externa não se faz apenas com 
conversas diplomáticas e assinaturas de acor-
dos e tratados. A política externa tem uma outra 
dimensão, mais prática, que foi por longos anos 
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negligenciada. O governo Fernando Henrique 
mudou essa tendência e o governo Lula está 
reforçando a mudança – um dos poucos as-
pectos positivos da atual política externa.

O BNDES é, hoje, um dos pilares da polí-
tica externa. Sua função é financiar a venda de  
bens de serviços, sempre que for necessário 
alavancar a presença de empresas brasileiras 
no exterior ou viabilizar obras de interligação 
de infra-estrutura essenciais para a integra-
ção regional. Como o BNDES está legalmente 
proibido de financiar empresas estrangeiras, 
quando atua no exterior, deve beneficiar dire-
tamente os produtores brasileiros. A linha 3 
do metrô de Caracas, por exemplo está sendo 
construída por uma empreiteira brasileira, com 
equipamentos brasileiros.

Nos próximos dias, o BNDES deve con-
ceder empréstimo de US$220 milhões para a 
ampliação de um gasoduto que levará com-
bustível da Terra do Fogo à região central de 
Buenos Aires. A Petrobrás é uma das contro-
ladoras da empresa proprietária do gasoduto 
e duas empreiteiras brasileiras farão obra. O 
BNDES estuda, ainda, o financiamento de es-
tradas na Bolívia, Equador e Peru. O projeto 
ma adiantado, o do Peru, deverá ligar o Brasil 
a portos do Pacífico.

Trata-se, assim, de uma política sensa-
ta, que consolida fisicamente o processo de 
integração comercial e política. Essa política, 
no entanto, está limitada pela capacidade do 
País de financiar os seus projetos de desen-
volvimento.

O SR. ZEQUINHA MARINHO (Sem Partido-PA. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, antes de dar início ao meu pronunciamen-
to, gostaria de cumprimentar amigos, companheiros e 
lideranças comunitárias do interior do Estado do Pará, 
precisamente do Município de Novo Repartimento, onde 
foi instalado o segundo maior projeto de assentamen-
to da América Latina: o Assentamento do Rio Gelado. 
Saúdo os líderes comunitários Claudinei, Roberto, Joa-
nilton, Paulo, Valdemar e Zenita, que vieram a Brasília, 
em nome de todos os companheiros daquele grande 
projeto de assentamento, para participar de audiências 
com o Governo Federal, buscando melhorias em pleno 
coração da Amazônia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diante 
do alarido provocado pela morte da missionária nor-
te-americana, naturalizada brasileira, Dorothy Stang, 
ocorrido em meu Estado, há 1 mês, cujos assassinos já 
estão presos e denunciados à Justiça, faltando apenas 

capturar o mandante do crime, fica evidente a adoção 
de dois pesos e duas medidas, conforme bem define 
o adágio popular, por parte de alguns órgãos do Go-
verno e da Imprensa Nacional. Refiro-me ao fato de 
que, mesmo com a presença de força-tarefa, com a 
justificativa de “pacificar” a região, ancorada por 2 mil 
homens do Exército Brasileiro, absolutamente nenhu-
ma providência foi tomada quanto à sinalização de que 
o INCRA fará seu dever de casa, ou seja, regularizar, 
após 20 anos de total paralisação, as terras das regiões 
sul, sudeste e sudoeste do Estado do Pará. 

Outro fato tratado com dois pesos e duas medidas 
pelos organismos governamentais ligados aos direitos 
humanos é o valor que se dá às figuras que adquiri-
ram notoriedade em detrimento do simples cidadão 
que reside na região e que dela tira o pão de cada dia 
para sustentar dignamente sua família. 

Diferentemente do caso Dorothy Stang, o inqué-
rito sobre o assassinato de 2 pequenos fazendeiros 
– do Sr. Elon Sérgio de Rodrigues Ávila, de 38 anos 
de idade, assassinado covardemente dentro de casa, 
em Eldorado dos Carajás, no último dia 21 de feverei-
ro; e do pecuarista Antenor Marques Pinto, o Nozinho, 
assassinado em Parauapebas –,está sendo conduzido 
sem qualquer notoriedade. Nozinho trabalhava junto 
com a sua esposa, Sra. Jacira Melo, na Secretaria de 
Assistência Social daquele Município, fazendo o trans-
porte de pessoas carentes.

O Governo Federal e a Imprensa Nacional de-
ram ao caso Dorothy Stang dimensão extraordinária. 
A resposta foi imediata: tropas do Exército foram en-
viadas ao Estado do Pará, onde ainda se encontram, 
bem como juízes, procuradores, delegados e o Secre-
tário Especial dos Direitos Humanos. Todos exerceram 
papel louvável e bonito. Cumprimentamos a ação do 
Governo. A notoriedade, a pressão e o ímpeto com 
que se tomaram providências em relação a esse caso 
realmente são dignos de glória. Mas é digna de pesar 
a forma como se trata o caso de um brasileiro humilde 
que morre: nem a imprensa, que faz tanta questão de 
divulgar notícias ruins, dá a cobertura de que verda-
deiramente precisa o caso. No  caso de Dorothy Stang, 
foram designados 2 mil soldados do Exército Brasilei-
ro; no caso dos 2 fazendeiros do sul do Pará, nem um 
vigilante noturno foi enviado, sem querer depreciar o 
valor e o brio desses trabalhadores.

Ambos os pecuaristas foram velados em Paraua-
pebas. O corpo de Nozinho foi velado no auditório da 
Câmara de Vereadores da cidade e depois trasladado 
para a cidade mineira de Nova Aparecida. O pecuarista 
morava no Pará desde 1973.

Três disparos atingiram o maxilar de Nozinho 
pelo lado direito e saíram próximo à orelha esquerda. 
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Um dos disparos foi dado à altura da clavícula e saiu 
próximo à costela, do lado direito. Ele morreu na hora, 
dentro de uma caminhonete que lhe pertencia. A tocaia 
aconteceu quando Antenor Pinto parou o veículo per-
to de uma porteira. Uma acompanhante desceu para 
abrir o obstáculo e, quando ouviu os disparos, saiu em 
desabalada carreira. O caso está sendo acompanhado 
pelo Delegado Antonio Duarte, de Parauapebas.

A viúva do pecuarista Elon Sérgio, Jacira Pereira 
Melo, de 43 anos, disse desconhecer os motivos da 
morte do marido. Ela também foi alvejada com vários 
tiros, porém sem muita gravidade.

Jacira foi quem atendeu as duas pessoas que 
procuravam pelo marido dela. Uma dos acusados en-
trou na casa e procurou por Elon Sérgio, que estava 
dentro do quarto do casal e não teve como se defen-
der dos tiros, que, a julgar pela precisão, foram dispa-
rados por matador profissional, pois um deles atingiu 
região acima do olho direito da vítima, o que pode ter 
causado a morte instantânea.

Sem saber o que houve com o marido, Jacira 
Melo chegou a brincar entre parentes e amigos que 
a acompanharam a um dos hospitais de Araguaína, 
Tocantins, para onde foi transferida ainda na madru-
gada de segunda-feira, dizendo que não seria dessa 
vez que ia morrer.

Aparentando boa coordenação motora, chegando 
inclusive a caminhar sem nenhuma dificuldade, Jacira 
Melo contou como ocorreu o atentado contra ela e o 
marido, que acabou morrendo. Parentes e amigos es-
tão escondendo dela o que de fato ocorreu com Elon 
Sérgio, a fim de evitar que, com o choque da notícia, 
ela tenha uma recaída.

O Delegado Cláudio Galeno disse não ter dúvida 
de que os matadores vieram com o endereço certo: o 
pecuarista; e que a mulher só foi baleada porque as 
pessoas estavam com os rostos descobertos.

Quando a viúva estiver em melhores condições 
de saúde, deverá ser ouvida em depoimento, a fim de 
informar algum detalhe que possa levar à autoria do 
homicídio. 

Sras. e Srs. Deputados, o que se vê claramente 
são os reflexos da política de dois pesos e duas me-
didas adotada por nossos dirigentes. É claro que to-
dos repudiamos a morte da missionária estrangeira, 
mas resta a indignação em relação ao assassinato de 
2 pequenos produtores, absolutamente nas mesmas 
circunstâncias. 

Temos vivido dificuldades em nosso Estado, mas 
daí a dizer que o Pará é terra sem lei, como alguns 
setores mal-informados da Imprensa Nacional estão 
fazendo, aviltando e maculando a sua importância his-
tórica e econômica, vai uma distância muito grande.

Chegou até o Sr. Presidente da República vee-
mente pedido dos Prefeitos e Presidentes das Câma-
ras de Vereadores de Municípios localizados às mar-
gens da BR-222, no sudeste do Estado, que também 
encaminharam documento ao Presidente do ITERPA 
– Instituto de Terras do Pará, Vagner Nascimento Pin-
to, e cópia ao Governador do Estado, Simão Jatene, 
para viabilização, com a máxima urgência, da regula-
rização fundiária e da demarcação de terras localiza-
das na área.

Nos últimos anos ocorreram na região vários 
conflitos fundiários, transformando-a em foco de ten-
são permanente. O documento ressalta que a situação 
é agravada graças à imprensa sensacionalista que, 
“ávida por notícias sangrentas, tem dado dimensão 
estratosférica aos fatos, até mesmo distorcendo-os, 
mostrando essa região como uma terra sem lei, o que 
vem causando sérios prejuízos à economia local, pois 
afugenta potenciais de investidores”.

Na avaliação dos Prefeitos, os conflitos são cau-
sados principalmente pela falta de demarcação das 
terras e da regularização fundiária. Desde meados 
dos anos 80, com a extinção do antigo GETAT, não se 
deu mais um passo nesse sentido, agravando assim 
o quadro de tensão social. Tornou-se comum ver pes-
soas acusadas injustamente pela ocupação de suas 
terras, depois de terem trabalhado nelas por vários 
anos e feito benfeitorias.

Ainda segundo o documento, o INCRA, órgão do 
Governo Federal responsável pela política fundiária, 
declara que 80% das terras localizadas nos Municípios 
próximos à rodovia BR-222 pertencem ao Estado do 
Pará, sendo portanto de responsabilidade do ITERPA 
sua demarcação e regularização. Por outro lado, o 
ITERPA alega a existência de decreto presidencial que 
torna propriedade da União as terras localizadas nas 
margens das rodovias federais, numa extensão de até 
100 quilômetros de cada lado. Desta forma, enquanto 
os órgãos públicos não decidem quem de fato deve 
demarcar as terras e processar a devida regulariza-
ção fundiária, as principais vítimas do impasse são a 
população e os governantes municipais.

As medidas solicitadas seriam indispensáveis 
para o crescimento da região, pois facilitarão o finan-
ciamento de importantes projetos, beneficiando os 
pequenos, médios e grandes produtores. Além disso, 
teriam o efeito de atrair investidores de diversas par-
tes do País, interessados na aquisição de terras para 
implantação de grandes empreendimentos agrícolas 
ligados ao agronegócio. Haveria geração de emprego 
e renda para a população, quase 150 mil habitantes, 
dos quais 65 mil são eleitores.
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Apoiamos a iniciativa do Governo Estadual de 
elaborar o plano de Zoneamento Ecológico-Econômico, 
importante instrumento de ação governamental para 
se obter a pacificação nas questões fundiárias, como 
bem afirma o documento. 

Queremos ação efetiva por parte do INCRA no 
sentido de parar de prometer e de passar a cumprir 
sua obrigação, em prol da reforma agrária, titulando as 
áreas sob sua responsabilidade. E que os organismos 
governamentais vinculados aos direitos humanos vejam 
os nossos irmãos brasileiros como verdadeiramente o 
são: a razão da pujança desta Nação, com os mesmos 
direitos das celebridades de última hora.

Que se dê ao incidente envolvendo os pequenos 
fazendeiros do Pará, assassinados covardemente 10 
dias após a morte de Dorothy Stang, o mesmo trata-
mento que se deu anteriormente, com a mesma força, 
o mesmo ímpeto e a mesma vontade de punir, pren-
der, denunciar à Justiça e fazer a lei acontecer naquela 
região. Contente estou pelo trabalho feito em relação 
ao caso Dorothy Stang, mas triste e decepcionado es-
tou por causa da lentidão com que as investigações 
estão sendo conduzidas no caso do assassinato dos 
fazendeiros de Eldorado dos Carajás e Parauapebas. 
Espero que o Governo Federal não use de dois pesos 
e duas medidas

Que o sangue caboclo e brasileiro, ao ser derra-
mado, causem na Justiça e no Governo a mesma ira 
verificada quando sangue estrangeiro aqui também é 
derramado.

Muito obrigado.
A SRA. CELCITA PINHEIRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL-MT. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, no dia 17, fiz um pronunciamento nesta 
Casa sobre a comercialização de arroz no Estado de 
Mato Grosso. Hoje apresento requerimento ao Ministro 
da Agricultura em que solicito informação de S.Exa. a 
respeito da comercialização da safra 2004/2005 de 
milho e de arroz do meu Estado.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Carlos Dunga.
O SR. CARLOS DUNGA (PTB-PB. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, Campina Grande é uma das maiores cidades 
do interior do Nordeste. Tem um comércio pujante, 
potencial turístico de notoriedade nacional, é politica-
mente muito ativa, o que ocasiona tráfego constante 

no Aeroporto João Suassuna. Infelizmente, a cidade 
não é bem servida de transporte aéreo.

Apesar disso, o vôo diário da VARIG tem aten-
dido de certa forma a demanda normal da cidade. O 
pior está para acontecer, caso a empresa cumpra o 
anúncio feito na semana passada de suspender, a 
partir do próximo dia 2 de abril, o Vôo 737 que, como 
dissemos, é o único diário da cidade.

O fato é muito preocupante, Sr. Presidente. Faze-
mos aqui apelo formal à VARIG para que mantenha o 
Vôo 737, bem como à INFRAERO no sentido de que 
tome providências urgentes para a instalação de um 
equipamento localizador ILS (Instrument Landing Sys-
tem), cuja falta está sendo um dos motivos alegados 
para a saída da empresa. O ILS auxilia no pouso de 
aeronaves mesmo com baixa visibilidade.

Então, o apelo é sobretudo direcionado à INFRA-
ERO para que inclua ainda nessa gestão de reformas 
dos aeroportos a instalação do referido equipamento 
no Aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, e 
para que envide todos os esforços nesse sentido, não 
permitindo esse desfalque na economia campinense. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT-RJ. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, Sras. Deputadas, manifesto meu apoio integral 
às medidas adotadas pelo Governo Federal na área 
de saúde.

Não era possível que persistisse o quadro de 
completo desrespeito ao ser humano no atendimento 
à saúde na cidade do Rio de Janeiro. Há uma dispu-
ta de natureza política entre os Governos Federal e 
Municipal, e o cidadão e a cidadã são punidos nesse 
quadro. Nossa cidade já teve, anteriormente, a mais 
importante rede de hospitais federais de excelência, 
que foram municipalizados atendendo antiga reivindi-
cação da Prefeitura do Rio de Janeiro. A partir de de-
terminado momento, essa gestão municipal da área 
de saúde se tornou calamitosa.

A intervenção realizada pelo Governo Federal 
no Município do Rio de Janeiro atende ao clamor da 
população da minha cidade. Como medida de emer-
gência, o Ministério assumiu o controle dos hospitais, 
anteriormente federais, da Lagoa, do Andaraí, Cardoso 
Fontes e de Ipanema e, ao mesmo tempo, de 2 hospi-
tais municipais, Souza Aguiar e Miguel Couto.

Não tenho dúvida de que essa verdadeira opera-
ção de guerra que está sendo encetada, desenvolvida 
sob o comando do Ministério da Saúde, produzirá to-
dos os resultados que a população da minha cidade 
está esperando. 
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Nessa linha, refiro-me aqui ao artigo do jornalista 
Arnaldo Jabor, publicado hoje no jornal O Globo. Ele 
assinala depois de outras observações: 

“Não sei quem tem razão nesse barraco 
político-burocrático da intervenção nos hos-
pitais do Rio. Mas confesso que me agradam 
gestos que rompem com os labirintos que 
freiam qualquer emergência no Brasil. Achei 
ótima (se bem que tardia) a intervenção do 
Exército no Pará. Alguma truculência é neces-
sária. A democracia não pode ser álibi para 
a paralisia e o descaso de um Governo. Lula 
fez bem em botar para quebrar no Rio, não 
importa (...) se foi político ou não. Os hospitais 
são campos de concentração, cemitérios de 
vivos. Bendita intervenção sim, nem que seja 
como exemplo”.

O sentimento e a manifestação da população da 
cidade do Rio de Janeiro seguem nessa linha. A todo 
momento, o povo daquela cidade tem manifestado 
preocupação em 2 áreas: segurança e saúde. A se-
gurança pública já esteve em primeiro lugar na preo-
cupação do carioca, mas a última pesquisa, realizada 
nesta semana, revelou que agora a saúde pública é 
sua maior preocupação.

Por isso, estamos no caminho certo. O Governo 
do Presidente Lula, na ação do Ministro da Saúde, 
Humberto Costa, merece o aplauso da população e 
o elogio dos Parlamentares que representam a nossa 
cidade e o nosso Estado. Tenho convicção de que o 
decreto de intervenção poderá alterar a situação em 
benefício desse povo sofrido, que não tem condições 
de arcar com despesas médicas.

A única forma de se cumprir o preceito constitu-
cional de que saúde é um direito de todos e um dever 
do Estado é por meio da prestação de serviço público, 
que agora está sendo executado com a intervenção 
decretada pelo Governo Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o nosso dever, na condição de Deputado Federal, 
é o de estabelecer de forma permanente o acompa-
nhamento das necessidades da população dos Municí-
pios de pequeno e médio porte do norte do Estado do 
Rio de Janeiro. Várias são as demandas que precisam 
ser cobertas. E, sendo membro do Poder Legislativo, 
procuramos intermediar soluções junto ao Governo 
Federal no sentido de atender as principais reivindica-
ções, notadamente as de caráter emergencial.

Neste instante, nobres colegas de Parlamento, 
gostaria de reiterar postura que me acompanha ao 

longo de meus 3 mandatos de Deputado Federal, de 
completo repúdio à forma irresponsável como as ges-
tões federais têm atuado, à ausência de investimentos 
na recuperação de estradas federais. Refiro-me, es-
pecificamente, ao que ocorre com a chamada Rodo-
via da Morte, a BR-101, no trecho que compreende a 
ligação entre os Municípios de Rio Bonito e Campos 
dos Goytacazes, no norte fluminense, na fronteira com 
o Estado do Espírito Santo.

Sabemos que o Governo Federal sustenta a tese 
de que não possui recursos para promover reformas 
na BR-101, mas consideramos uma irresponsabilidade 
a completa ausência de investimentos mínimos que 
assegurem, pelo menos, condições de trafegabilidade 
no trecho antes citado. Por quantas vezes ainda terei 
de me exasperar do alto desta tribuna diante do fato 
de que o precário estado da rodovia federal – asfalta-
mento irregular, inexistência de calçamento em longos 
trechos, entre outras deficiências – ceifam, regularmen-
te, a vida de milhares de pessoas?

É de se imaginar que, muito longe dos problemas 
da BR-101, os tecnocratas encastelados em seus gabi-
netes refrigerados não sabem da dor das famílias des-
feitas; que desconhecem o sofrimento do pai ao saber 
da morte violenta de seus filhos. É possível que, aqui 
em Brasília, estes mesmos tecnocratas desconheçam 
a quantidade de vidas que se perdem na BR-101, no 
trecho fluminense ao qual me reporto. A pista mal con-
servada e não duplicada suporta trânsito acima de sua 
capacidade, atuando como corredor de ligação entre 
as Regiões Sudeste e Nordeste do Brasil.

Por isso venho manifestar meu apoio ao ato ecu-
mênico programado para ocorrer no próximo dia 6 de 
abril, que deve paralisar trecho da BR-101, em Campos 
dos Goytacazes. O evento está sendo promovido pela 
Comissão Pró-Vida e coordenado pelo médico Luiz 
José de Souza, Presidente da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica Regional do Rio de Janeiro.

O ato está programado para as 11h do dia 6 de 
abril e contará com a participação de organizações 
não-governamentais. Será realizado em frente à ro-
doviária intermunicipal do Município de Campos dos 
Goytacazes, às margens da BR-101, sendo previsto 
o fechamento do trecho da rodovia.

É mais uma tentativa da sociedade civil organiza-
da de promover a sensibilização do Governo Federal 
para este drama que envolve as pessoas que depen-
dem da rodovia federal.

Sabemos que se encontra neste momento em 
elaboração o edital para a licitação da obra de me-
lhoria e duplicação da BR-101. E, por isso, mais uma 
vez voltamos a nos manifestar no sentido de que o 
Ministério dos Transportes e seus órgãos auxiliares 
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intervenham, emergencialmente, na recuperação da 
estrada. É preciso que se diga que não estamos aqui 
pedindo nenhum favor ao Governo Federal, mas tão 
somente lembrando, como fizemos em reiteradas opor-
tunidades, a necessidade de que cumpra sua obriga-
ção e seu dever.

Nesta ocasião, desejo ainda solicitar ao Governo 
Federal que se apresentem os estudos existentes e as 
informações detalhadas sobre a possibilidade de cons-
trução de nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, no 
trecho da BR-101 localizada na cidade de Campos dos 
Goytacazes. Considero um erro e um descaso o fato 
de o Governo Federal ainda não ter agido no sentido 
de procurar os Prefeitos e representantes legais dos 
Municípios afetados para esclarecer os procedimentos 
que serão adotados para a recuperação da BR-101, o 
que nos leva a repetir cobrança anteriormente feita.

Ao término desta breve exposição sobre a minha 
preocupação com o descaso que se registra, pelo Go-
verno Federal, em relação à BR-101, renovo a minha 
confiança de que, nesta mesma gestão, seja possível 
reverter este ambiente desfavorável, com decisão, de-
terminação e um pouco de compreensão para o fato de 
que, mais do que carros, na Rodovia da Morte circulam 
pessoas: crianças, adultos e idosos, que merecem ser 
tratados com dignidade.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ÁTILA LINS (PPS-AM. Pela ordem. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, informo desta tribuna que estou dirigindo 
ao Ministério dos Transportes pedido de informações 
sobre os projetos de construção e de recuperação de 
portos fluviais e rodovias da Amazônia. Representante 
do Estado do Amazonas, desejo saber a localização 
de tais obras, seus custos e os critérios que nortearam 
a sua prioridade.

Desde que respeitados critérios técnicos, desliga-
dos de interesses políticos imediatos, consideramos de 
suma importância a execução de tais obras. Aquelas 
relativas aos portos vão atender a comunidades ribei-
rinhas que utilizam os rios para quase tudo, desde a 
alimentação até ao transporte da produção local, além 
de único meio para se comunicarem.

Outro pedido de informações dirigido ao Minis-
tério dos Transportes diz respeito aos projetos futu-
ros e aos que serão desenvolvidos neste ano para a 
construção de novas estradas ou a recuperação das 
existentes na Região Norte do País, especialmente no 
Estado do Amazonas.

Noticiou-se nos últimos dias que o Governo vai 
dar atenção especial à BR-163, planejada para ligar 
Cuiabá a Santarém. A rodovia tem grande importân-
cia estratégica para estimular o desenvolvimento da 
Amazônia. O projeto, ao ser implantado, terá de ga-
rantir ações de saúde e educação na área de sua in-
fluência, ao mesmo tempo em que terá de disciplinar 
a ocupação e a exploração do solo.

Aproveito esta oportunidade para registrar fato 
marcante para a região amazônica: o relançamen-
to oficial, no mês passado, em Tabatinga, Estado do 
Amazonas, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, do Projeto Rondon. Esta nova fase do projeto vai 
permitir que Governo e sociedade brasileira estejam 
em contato direto com as comunidades indigentes e 
ribeirinhas, para realizar trabalho social que hoje vem 
sendo feito quase que exclusivamente pelas ONGs 
estrangeiras. Vão ser ocupados espaços em que mui-
tas organizações internacionais exercem ações de 
maneira inadequada.

Nesta primeira etapa estão trabalhando 200 estu-
dantes e professores de universidades de vários Esta-
dos. Eles foram distribuídos entre 13 comunidades, as 
mais carentes do Estado do Amazonas. Vão fazer os 
diagnósticos dos problemas de cada região visitada. 
Na segunda etapa, em julho próximo, outras equipes 
de estudantes e professores universitários voltarão à 
região para iniciar os trabalhos sugeridos para melho-
rar a vida das comunidades amazônicas.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Zico Bronzeado. 
S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. ZICO BRONZEADO (PT-AC. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vim 
diversas vezes a esta tribuna falar sobre a integração 
do Brasil com a Bolívia, o Peru, os países da Améri-
ca do Sul e da América Latina. Acabo de chegar de 
uma viagem a Lima, Capital do Peru, convidado pelo 
Governador Jorge Viana a integrar comissão formada 
por Deputados Estaduais e Federais e empresários da 
construção civil e do comércio. Esta foi uma das viagens 
mais bem-sucedidas que fiz em missão oficial levando 
em consideração os avanços que nosso Governo, tan-
to em âmbito federal quanto estadual, tem promovido 
para que a integração seja consolidada.

Todos sabemos dos projetos referentes à integra-
ção que aqui tramitam. Vou destacar os avanços que 
tivemos nesta Casa. Em reconhecimento ao trabalho 
que o Governador Jorge Viana vem desenvolvendo 
para que se consolide a construção da Rodovia Tran-
soceânica, que vai ligar o Brasil ao Peru através do 
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Porto de Ilo, o governo peruano o homenageou com 
uma das maiores comendas do país a autoridades, 
entregue pelo Ministro das Relações Exteriores, Ma-
nuel Rodríguez.

Tivemos algumas vitórias muito importantes, 
como, por exemplo, o reconhecimento do Presidente 
Toledo de que o Acre tem trabalhado na construção de 
estradas respeitando o meio ambiente. O Presidente 
Toledo aceitou nossas opiniões com relação à elabo-
ração de um plano emergente com vistas à geração 
de emprego e conservação dos índios e produtores 
rurais ao longo da rodovia.

Outra vitória foi o acordo firmado entre o Brasil 
e o Peru de dispensa recíproca de apresentação de 
passaporte de cidadãos peruanos e brasileiros para 
ingressar no outro país.

Discutimos também a tramitação do acordo no 
Congresso e comunicamos ao Presidente Toledo que 
já foi aprovado na Câmara dos Deputados e que o Vi-
ce-Presidente do Senado, Senador Tião Viana, deu a 
palavra de que em mais ou menos 30 dias será apro-
vado naquela Casa.

Ficou acertado um encontro no dia 28 de março 
dos Ministros do Meio Ambiente do Brasil e do Peru 
para discussão dos cuidados necessários à proteção 
ambiental quando começarem as obras da estrada.

Decidiu-se que serão feitos todos os esforços para 
que as obras comecem nos primeiros dias do mês de 
julho. Os Presidentes Lula e Toledo estarão presentes 
para o lançamento da pedra fundamental dessa obra 
que o povo do Acre espera com muita ansiedade.

Os empresários e o povo do Acre esperam, com a 
construção dessa importante estrada, exportar couros, 
carne bovina, congelados, castanha-do-pará, lacticí-
nios, massas, sucos, pneus, móveis de metal, madei-
ras, calçados, componentes e muitos outros produtos, 
como madeira certificada, cujo processo está em es-
tágio avançado no meu Estado. 

Deixo registrada essa importante viagem das 
autoridades acreanas e a receptividade do Presidente 
Alejandro Toledo.

Agradeço ao Embaixador André Amado a assis-
tência à comitiva brasileira.

Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
mais uma vez trago à reflexão deste Plenário o deba-
te sobre a criação e a implantação de universidades 
federais em nosso País.

Em 2001, deste mesmo plenário, tive a oportuni-
dade de promover, ao lado de outros Deputados, gran-
de discussão sobre a criação da Universidade Federal 
do Vale do São Francisco. Pois bem, a universidade já 

está implantada e é um sucesso. Foi a primeira expe-
riência brasileira de universidade implantada em mais 
de um Estado, e no interior dos Estados. A Universida-
de Federal do Vale do São Francisco está cumprindo 
seu papel e estende-se além da Bahia e de Pernam-
buco, até o Piauí.

À luz deste mesmo debate, quero fazer referên-
cia à Universidade Federal do Recôncavo Baiano, de 
cuja aula inaugural participei ontem, ao lado de vários 
Deputados, Prefeitos e Vereadores da região. A aula 
foi proferida pelo Ministro da Secretaria de Aqüicultura 
e Pesca, o companheiro José Fritsch, e contou com a 
presença do Reitor da Universidade Federal da Bahia. 
A experiência desse tipo de universidade, única no 
Brasil, é resultado de mais de 28 audiências públicas 
realizadas no Recôncavo da Bahia, com inúmeras dis-
cussões com a comunidade. 

O projeto de criação da Universidade do Recôn-
cavo está lastreado em conhecimento, participação e, 
principalmente, ausculta dos anseios do povo dessa 
importante região baiana, o recôncavo de Santo Amaro, 
tão conhecido graças às canções de Caetano Veloso 
e ao Vapor de Cachoeira, que não navega mais até o 
mar. O Recôncavo é pródigo na produção de laranja e 
em experiências da EMBRAPA, principalmente depois 
de pesquisas feitas com a fécula da mandioca. Cruz 
das Almas abriga a primeira escola de Agronomia do 
País, a Escola de Agronomia da Universidade Federal 
da Bahia, futura sede, espero eu, da Universidade Fe-
deral do Recôncavo Baiano. 

A Bahia, que durante muito tempo teve uma úni-
ca universidade, terá agora a oportunidade de ter sua 
segunda universidade inteira, digamos assim – apenas 
parte da Universidade do Vale do São Francisco está 
instalada na cidade de Juazeiro.

Sr. Presidente, como dizia, promovemos debates 
para consumar esse importante instrumento de desen-
volvimento da região e já fomos informados de que o 
projeto, já de saída do Ministério do Planejamento, deve 
ser enviado à Casa Civil, para o chamado tratamento 
final, seguindo depois para esta Casa. 

Faço um apelo ao Governo para que agilize esse 
trâmite. Tenho certeza de que aqui a proposição rece-
berá o apoio dos nobres Parlamentares. 

Vejo no plenário o Deputado Félix Mendonça, 
filho da região, mais precisamente da cidade de Con-
ceição do Almeida, que poderá ser agraciada com 
essa universidade, grande instrumento de desenvol-
vimento da região. 

Conclamo, portanto, o Governo e o Congresso 
Nacional a fazerem esforço concentrado para, ainda 
no mês de abril, votarmos em plenário a matéria que 
dará à Bahia mais uma universidade federal.
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Tivemos ontem, Sr. Presidente, o primeiro sinal 
positivo em relação ao início da construção dessa uni-
versidade. A Escola de Agronomia da UFBA deixou 
de ser núcleo exclusivo de Agronomia em Cruz das 
Almas para se tornar núcleo de Ciências Agrárias, in-
corporando também os cursos de Engenharia Flores-
tal, Engenharia da Pesca e Zootecnia. 

O desejo de todos os baianos não pode ser frus-
trado. Tenho certeza de que receberemos de todos 
os Parlamentares o apoiamento necessário para dar 
à matéria tramitação em regime de urgência urgen-
tíssima. 

Frisava ontem, em Cruz das Almas, que é impor-
tante apreciarmos a proposição antes da reforma do 
ensino superior e antes da aprovação da LDO, para 
entregarmos ao povo baiano uma universidade em 
condições de se preparar para o próximo vestibular. 

O esforço foi coroado. Parabenizo a Universidade 
Federal da Bahia pela coragem e pelo trabalho desen-
volvido sob o comando do Reitor Naomar de Almeida. 
Haveremos de chancelar a criação de mais essa ins-
tância de desenvolvimento e crescimento do Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL/BA. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a permanente escassez de recursos aconselha 
amplo debate e cuidadoso planejamento antes que se 
iniciem obras públicas de grande porte no País. Já a 
importância crescente da preservação dos mananciais 
hídricos exige aprofundado estudo técnico sobre qual-
quer empreendimento que se relacione com o uso da 
água. Essas duas premissas, que podem ser aceitas 
por qualquer pessoa de bom senso, estão ausentes 
da obstinada tentativa do Governo Federal de levar 
adiante o projeto de transposição de águas do Rio 
São Francisco.

O Orçamento da União sofreu há pouco corte 
de 15 bilhões e 9 milhões de reais porque o Executivo 
alega não ter dinheiro para cumprir o que o Congresso 
aprovou. No entanto, lá estão previstos nada menos 
de 624 milhões de reais para “Integração do Rio São 
Francisco às bacias hidrográficas do Nordeste Seten-
trional” e apenas 68 milhões para o programa de revi-
talização do Vale do São Francisco. E trata-se apenas 
do início, pois o custo total é estimado em cerca de 
4,5 bilhões de reais, dinheiro que, como se sabe, faria 
enorme diferença se aplicado, ao menos em parte, na 
área social, na saúde ou na educação.

Com dotação orçamentária tão elevada, o Go-
verno pretende iniciar as obras em abril. Cabe então 
indagar: as condições para isso estão postas? Existe 
consenso técnico? Os Estados diretamente envolvi-

dos estão de acordo? Todos os trâmites legais foram 
cumpridos?

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as respos-
tas para essas perguntas são negativas. Vou abordá-
las aqui, ainda que rapidamente, pois acredito, como 
tenho dito em outras oportunidades, que, no momento, 
o São Francisco não precisa de transposição, e sim 
de revitalização, que custaria muito menos e traria re-
sultados indiscutíveis.

Em artigo publicado na Folha de S.Paulo, o geó-
grafo Aziz Ab’Sáber, professor emérito da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e professor 
convidado do Instituto de Estudos Avançados da USP, 
tacha de “fantasiosos e mentirosos” alguns dos argu-
mentos invocados em favor da transposição.

Ele observa, por exemplo, que o chamado Nor-
deste seco abrange espaço de 750 mil quilômetros qua-
drados, enquanto a área que pretensamente receberá 
grandes benefícios soma apenas alguns milhares de 
quilômetros. Portanto, salienta o professor, dizer que 
o projeto de transposição vai resolver problemas do 
espaço total do semi-árido brasileiro “não passa de 
uma distorção falaciosa”.

O especialista aponta vários problemas no projeto. 
Um deles é a falta de conhecimento sobre a dinâmica 
climática e a periodicidade dos rios da região. Outro, 
a inevitável coincidência entre o período de maior ne-
cessidade de água para os rios sertanejos intermiten-
tes, a época em que o São Francisco se torna menos 
volumoso e o momento em que haverá maior neces-
sidade de reservas para hidrelétricas regionais. Além 
disso, ressalta Aziz Ab’Sáber, se a água tiver que ser 
elevada ao chegar à região final de seu uso, haverá 
aumento da demanda por energia.

O professor conclui com uma advertência grave, 
que deveria ser ponderada pelo Governo: “O risco final é 
que (...) a transposição acabe por significar apenas um 
canal tímido de água, de duvidosa validade econômica 
e interesse social, de grande custo, e que acabaria, 
sobretudo, por movimentar o mercado especulativo, 
da terra e da política”.

Não fosse suficiente essa clara divergência téc-
nica, matéria publicada pelo jornal Valor Econômico, 
no dia 28 de fevereiro, mostra que não há acordo, na 
região, sobre as conseqüências da obra. Sob o título 
Transposição leva cizânia ao Nordeste, o texto afirma 
que, dos 8 Estados envolvidos, 3 são contrários, 3 são 
favoráveis e 2 buscam investimentos compensatórios 
pela transposição. Mais ainda, prevê que a questão 
poderá parar no Judiciário.

Sem consenso técnico e provocando indesejável 
desavença entre entes federados, o projeto de trans-
posição também não está legalmente em condições 
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de ser executado a partir de abril, como quer o Go-
verno. O mesmo jornal Valor Econômico informa que 
o licenciamento ambiental prévio pelo IBAMA, espe-
rado para fevereiro, tem poucas chances de sair em 
março, e que não há garantias de que seja liberado 
no mês seguinte.

O Governo anuncia que vai licitar a aquisição dos 
maquinários para o bombeamento das águas, mas as 
obras ainda não foram licitadas. Ou seja, está colocan-
do o carro adiante dos bois. Ele está tentando iniciar 
de qualquer forma uma obra tecnicamente polêmica, 
politicamente desagregadora e ambientalmente ain-
da pendente de aprovação. Não podemos concordar 
com isso. Esperamos essa pressa seja substituída 
por cautela e disposição para o diálogo que o vultoso 
empreendimento recomenda.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Infor-

mo a V.Exas. que o Pequeno Expediente se estenderá 
até as 15h30min.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Heleno.

O SR. DR. HELENO (PMDB-RJ. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, se esta Nação almeja 
ser grande sob todos os aspectos, não pode prescin-
dir da utilização da energia nuclear, que se apresenta 
como real garantia para o seu futuro energético,  não 
obstante o seu grande potencial hidrelétrico. 

Não se pode negar a grande importância dessa 
opção, uma vez que a tecnologia nuclear permeia di-
versos setores do nosso cotidiano. Atualmente, Angra 
1 e 2 respondem por 4% do sistema elétrico nacional 
e por 50% da energia consumida em nosso Estado, 
o Rio de Janeiro. A tecnologia nuclear está também 
presente em muitos dos avanços da Medicina. Entre 
outros procedimentos, destacamos os diagnósticos e 
o tratamento do câncer, das doenças cardíacas, etc.

Na indústria, as técnicas nucleares são empre-
gadas para obter a melhoria de processos, controlar a 
qualidade de soldas e evitar o desgaste de materiais. 
No setor agrícola, suas técnicas são empregadas para 
aprimorar espécies de plantas, inibir a proliferação de 
pragas de insetos, em pesquisas sobre fertilidade de 
solos e nutrição de plantas e animais.

Essas conquistas se devem em grande parte 
aos esforços de muitos profissionais do setor nuclear. 
Há necessidade, entretanto, de que o Governo volte 
a investir no desenvolvimento da energia nuclear no 
Brasil, ou correremos o risco de perder toda a capaci-
tação adquirida ao longo de quase 30 anos.

Lendo a revista Brasil Nuclear, deparamo-nos 
com importante entrevista do Ministro da Coordena-
ção Política, Aldo Rebelo, que mostra a sua posição 

a favor da energia nuclear. Segundo S.Exa., “o País já 
investiu muito em Angra 3 e precisa do retorno desse 
investimento”. E acrescenta que “o Governo brasileiro 
está convicto de que precisa da independência tec-
nológica nuclear para atender seu projeto nacional de 
desenvolvimento e que, para atingi-lo precisa proteger 
a tecnologia aqui desenvolvida e que nos torna mun-
dialmente competitivos”.

O Ministro Aldo Rebelo garante que “o Programa 
Nuclear Brasileiro atingiu um ponto que não admite 
retrocesso. A retomada de Angra 3 é uma questão do 
Estado brasileiro e não apenas deste Governo”. Se-
gundo o Ministro, o País já investiu muito em Angra 3, 
e as obras devem continuar”.

Outro capítulo que gostaríamos de comentar é o 
aproveitamento do urânio. O Brasil tem apenas duas 
usinas nucleares em operação, e a terceira está com 
as obras paralisadas. Porém, é dono da sexta maior 
reserva de urânio do mundo e acaba de desenvolver 
nova centrífuga que contribuirá para o enriquecimento 
mais barato do mineral. 

O que fazer com esse enorme potencial? Quais 
as perspectivas da energia nuclear no futuro do País? 
São perguntas que precisam de respostas decisivas 
para o bem do País. Não podemos ficar num compas-
so de espera, enquanto os países mais desenvolvidos 
vêm incrementando a construção de novas usinas 
nucleares.

Apenas para rápido registro neste pouco tempo de 
que dispomos na tribuna, gostaríamos de enfatizar que 
os coreanos já anunciaram que pretendem usar seus 
reatores nucleares avançados para produzir hidrogênio 
com o objetivo de reduzir em 20% a dependência do 
país em combustíveis fósseis para transporte.

Para finalizar, Sr. Presidente, afirmamos que o 
Brasil precisa ter compromisso com o seu futuro, e 
esse passa, obrigatoriamente, pelo avanço da energia 
e da tecnologia.

Por último, cumprimento o Governo do Rio de Ja-
neiro pela assinatura de contrato para fornecimento de 
gás canalizado em Municípios do interior do Estado.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ COUTO (PT-PB. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
em fins de 2003, veio a público trabalho publicado pela 
Cortez Editora, de autoria de Marcio Pochmann e Ri-
cardo Amorim (organizadores), cujo título é Atlas da 
Exclusão Social no Brasil.

Segundo esse trabalho, há uma espécie de “tró-
pico de exclusão social”, no qual se concentram Muni-
cípios com maior incidência desse problema. Lamen-
tavelmente, a Região Nordeste, além de integrar esse 
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“trópico”, também é a recordista do Índice de Exclusão 
Social, com índices abaixo de 0,4, portanto em situa-
ção de maior exclusão social.

O Nordeste conta com 28% da população nacio-
nal e quase 33% do total de Municípios do País. Do 
total de 2.290 Municípios, 1.652 (72,1%) estão entre 
os de maior Índice de Exclusão Social.

Já o meu Estado, a Paraíba, tem 209 Municípios 
com índice menor que 0,4, representando 9,1% do 
total de Municípios brasileiros com elevado Índice de 
Exclusão Social. Apenas a Bahia, com 16,1%; Minas 
Gerais, com 10%; Maranhão e Piauí, com 9,3%, têm 
índices superiores ao da Paraíba nessa matéria.

Alguns Municípios paraibanos, infelizmente, cons-
tam da parte mais dramática dessa lista, na qual os 
índices são mais perversos e indicam sofrimento maior 
da população. Cito, entre eles: Mãe D’Água, 0,290; Poço 
Dantas, 0,291; Damião, 0,293; Cacimbas, 0,269; Santa 
Cecília e Santana de Mangueira, ambos com 0,294; 
etc. Ou seja, 209 Municípios se acham em situação 
de extrema dificuldade.

O Governo do Presidente Lula tem tido sensibili-
dade na adoção de políticas de inclusão social. Acredito 
que, ao longo do ano de 2004, deve ter ocorrido melho-
ra significativa dessa situação. Enquanto aguardamos 
que uma nova pesquisa seja realizada e seus dados 
publicados, considero importante atualizar alguns da-
dos da ação do Governo Lula, no sentido de enfrentar 
essa situação em todo o País, particularmente nas Re-
giões Norte e Nordeste, onde o problema da exclusão 
social é mais agudo.

Eis, portanto, alguns dados dos programas de 
inclusão social do Governo Lula, em 2004:

• O Bolsa-Família, em 2004, atingiu a 
cobertura de 6 milhões 571 mil 842 famílias, 
importando em recursos na ordem de R$5,8 
bilhões; a meta para 2005 é elevar o número 
de famílias para 8,7 milhões, com recursos na 
ordem de R$6,5 bilhões;

• O Bolsa-Escola, também em 2004, atin-
giu a cobertura de 3 milhões 42 mil 794 crian-
ças, somando recursos na ordem de R$70,6 
milhões;

• O Bolsa-Alimentação, ainda em 2004, 
proporcionou cobertura a 53.507 famílias, dis-
tribuindo recursos na ordem de R$1.004.160,00 
(um milhão, quatro mil, cento e sessenta re-
ais);

• Já o Cartão-Alimentação cobriu, em 
2004, 107.907 famílias, totalizando recursos 
de R$5,4 milhões;

• Igualmente, o Auxílio-Gás atendeu, em 
2004, 4 milhões 220 mil 953 famílias, distribuin-

do recursos na ordem de R$63.314.295,00 
(sessenta e três milhões, trezentos e catorze 
mil, duzentos e noventa e cinco reais);

• Por sua vez, o PETI – Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil cobriu 930 
mil crianças e jovens de 7 a 15 anos de idade 
em 2.786 cidades do Brasil. Foram distribuí-
dos recursos na ordem de R$493.694.313,00 
(quatrocentos e noventa e três milhões, seis-
centos e noventa e quatro mil, trezentos e 
treze reais);

• Também os Programas Agente Jovem e 
Atenção à Criança de zero a 6 anos (PAC), reu-
nidos na rubrica orçamentária “Proteção Social 
à Infância e Adolescência e Juventude”, com-
partilharam o montante de R$244.145.220,00 
(duzentos e quarenta e quatro milhões, cento 
e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte reais) 
e atendeu 1 milhão 677 mil crianças.

Certamente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, muito ainda terá de ser feito para reverter essa 
realidade, mas não há a menor dúvida de que muito 
tem sido feito para contribuir com sua superação.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. a divulgação des-
te pronunciamento nos meios de comunicação da 
Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
hoje, quando celebramos 20 anos do fim da ditadu-
ra, 20 anos de democracia política no Brasil, 20 anos 
marcantes para várias gerações, entre as quais me 
incluo, destaco que a democracia política é o melhor 
caminho para se conquistar o essencial, que ainda 
estamos longe de alcançar: a democracia econômica 
com igualdade de oportunidades, a democracia cultu-
ral, educativa e social. 

Dados recentes do IBGE mostram as disparida-
des do País. Há uma democracia política formal, mas 
ainda vivemos grande desigualdade social.

Sr. Presidente, no dia 24 de fevereiro de 2005, o 
IBGE divulgou o documento Síntese dos Indicadores 
Sociais 2004. As pesquisas realizadas por este impor-
tante Instituto mostram um retrato do Brasil. E são ins-
trumentos fundamentais para formulação de políticas 
públicas mais eficientes. Desde que o IBGE começou 
a trabalhar com as categorias gênero e raça, de for-
ma cruzada, passamos a ter fotografias mais fiéis da 
realidade nacional. 

O documento Síntese dos Indicadores traz boas 
notícias: em 10 anos (de 1993 a 2003) a mortalidade 
infantil caiu 33%; o analfabetismo caiu um terço e a 
escolaridade aumentou 1,4 ano; a taxa de escolarida-
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de das crianças entre 7 e 14 anos chegou a 97,2% e a 
arrecadação da Previdência, em 2003, foi recorde. 

As más notícias: em 2003 as mulheres ganhavam 
83% do que os homens ganhavam e em 2002 essa 
percentagem era de 86%, o que amplia a diferença 
entre os gêneros. Nos últimos 10 anos (1993-2003) a 
desigualdade de raça permaneceu estável. Pretos e 
pardos têm 2,3 anos de escolaridade a menos que a 
população branca. Em 2003 os trabalhadores tiveram 
uma perda recorde de 7,4% nos seus rendimentos. O 
Brasil continua um país de extremos, marcado por di-
ferenças profundas entre as regiões, os gêneros, as 
classes e as raças.

Depois dessa primeira aproximação com os dados 
da Síntese, passo a um olhar mais focalizado.

Educação.
A educação continua registrando os maiores 

avanços, com a média de anos de estudos crescendo 
um ano e meio ao longo da década e subindo para 6,4 
anos em 2003, embora quase um terço (30,3%) da po-
pulação acima dos 25 anos de idade tenha menos 4 
anos de estudo. O grupo etário que apresentou maior 
avanço na freqüência à escola foi o de 18 a 24 anos, 
um aumento de 47% em 10 anos, ainda que a defa-
sagem escolar seja marcante em todas as regiões. A 
diferença em anos de estudo entre os 20% mais ricos 
e os 20% mais pobres chega a 6,5 anos.

Educação e mercado de trabalho.
Em 2003, havia 87,7 milhões de pessoas de 10 

anos ou mais de idade no mercado de trabalho, e a 
taxa de desocupação foi de 9,7%. Os jovens, as mu-
lheres e os mais escolarizados eram os mais afetados 
pelo desemprego. A redução no rendimento do traba-
lho prosseguiu (-7,5% em relação a 2002), embora a 
queda da renda dos 40% com menores rendimentos 
(3%) tenha sido inferior à dos 10% com maiores ren-
dimentos (9%). Com isso, houve ligeira redução da 
desigualdade entre os rendimentos médios desses 2 
grupos: em 2002, eles distavam 18 vezes um do outro 
e, em 2003, 16,9 vezes. Havia 5,1 milhões de crianças 
e adolescentes (5 a 17 anos) trabalhando, e 1,3 milhão 
deles tinham de 5 a 13 anos de idade.

Analfabetismo diminui.
No Brasil o analfabetismo caiu quase 30% entre 

1993 e 2003. O declínio foi maior para as mulheres: 
31,7% contra 26,9% dos homens. E nas Regiões Sul 
34,7%, Centro-Oeste 32,1% e Sudeste 31,3%. 

Quase todas as crianças brasileiras em idade 
escolar obrigatória, de 7 a 14 anos, freqüentam a es-
cola (97,2% em 2003), mas ainda há certos entraves. 
No grupo de 0 a 6 anos a freqüência, ainda longe de 
ser satisfatória, vem aumentando. Em 2003, cerca de 

37,7% das crianças de 0 a 6 anos freqüentavam um 
estabelecimento escolar, um aumento de 8% nos úl-
timos 3 anos. 

A freqüência escolar dos demais grupos etários 
cresceu. A taxa de escolarização dos jovens de 15 a 
17 anos aumentou cerca de 33% nos últimos 10 anos 
e atingiu, em 2003, 82,4%. As exigências do mercado 
de trabalho contribuíram para o aumento na procura 
pelo ensino médio. Mas o maior crescimento na freqü-
ência escolar foi no grupo de 20 a 24 anos: dos 18,3%, 
em 1993, para 26,8%, em 2003.

Há um grande atraso no fluxo escolar dos es-
tudantes brasileiros. Em 2003, no Brasil, 20,4% dos 
estudantes de 18 a 24 anos de idade ainda cursavam 
o ensino fundamental e quase 42% ainda estavam no 
ensino médio. 

A média de anos de estudo cresce lentamente, 
passando de 5 anos em 1993 para 6,4 anos em 2003, 
ou seja, o brasileiro médio sequer concluiu o ensino 
fundamental, que requer 8 anos de estudo. Esse nível 
só foi atingido, em média, pelas pessoas de 18 a 24 
anos de idade, caindo para 6,3 anos entre os com 25 
anos ou mais de idade. 

Na educação, destaque para as mulheres.
Em se tratando de educação, a superioridade dos 

homens em relação às mulheres, bastante acentuada 
nos outros indicadores, não se confirma. Em 2003, de 
um modo geral, as mulheres tinham, em média, 7,0 
anos de estudo, enquanto a média entre os homens 
era de 6,8. 

Quando se leva em conta o fato de estarem tra-
balhando, verifica-se que a diferença entre mulheres 
e homens é de quase 1 ano. Em 2003, as mulheres 
ocupadas tinham 8,4 anos de estudo, ou seja, mais 
do que o necessário para a conclusão do ensino fun-
damental. 

Educação superior e gênero.
Por grupos de anos de estudo, a distribuição dos 

homens ocupados era de 25% no grupo de até 3 anos 
de estudo; 30,0% no de 4 a 7 anos e 16,7% no de 8 
a 10 anos de estudo. Entre as mulheres, os percen-
tuais eram, respectivamente, 19,5%; 25,9% e 15,6%. 
Isso significa que os homens ocupados tendem a se 
concentrar nos níveis inferiores de escolaridade. No 
entanto, no topo da escolaridade (11 anos ou mais de 
estudo) as mulheres lideravam com uma diferença de 
10 pontos percentuais (39,1% contra 28,3%.) Dessa 
forma, conclui-se que, em 2003, 55% das mulheres 
que trabalhavam tinham pelo menos o ensino funda-
mental, antigo 1º grau, concluído, enquanto 55% dos 
homens ocupados não tinham nem completado esse 
nível de escolaridade. 



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 06525 

Rendimento familiar e nível de instrução.
O rendimento familiar também afeta o nível de 

instrução da população brasileira adulta (25 anos ou 
mais de idade). A diferença em anos de estudo entre 
os 20% mais ricos e os 20% mais pobres chega a 6,5 
no Brasil, e a 7,6 anos no Nordeste. Nesta região, cer-
ca de 30% da população de 25 anos ou mais de idade 
ou não tinham instrução ou tinham menos de 1 ano 
de estudo, e apenas 6,5% concluíram o ensino médio 
e freqüentaram pelo menos 1 ano no ensino superior 
(12 anos ou mais de estudo). No Brasil, aproximada-
mente um terço da população adulta possuía menos 
de 4 anos de estudo, ou seja, podem ser considerados 
analfabetos funcionais.

Educação e raça.
Entre 1993 e 2003, a taxa de analfabetismo de 

pretos e pardos (32%) caiu mais que a dos brancos 
(29%), mas a taxa de analfabetismo de pretos e par-
dos (16,9%) ainda é mais que o dobro da dos bran-
cos (7,1%).

De 1993 a 2003, a população brasileira de 10 anos 
ou mais teve aumento da média de anos de estudo de 
1,4 anos, passando de 5,0 para 6,4. Entre pretos (1,9 
anos) e pardos (1,6 anos), os aumentos foram supe-
riores ao de brancos (1,4 anos). Em 2003, a média de 
anos de estudo de brancos foi de 7,3 anos; de pretos 
de 5,6 e de pardos, 5,4 anos.

Mortalidade infantil.
A mortalidade infantil continuou caindo e em 

2003 registrou 27 óbitos de menores de 1 ano por mil 
nascidos vivos. 

O sub-registro limita as informações sobre óbitos 
infantis coletadas pelo registro civil. Mas foi possível 
verificar o declínio de 33,1% na taxa de mortalidade 
infantil, óbitos de menores de 1 ano para cada mil 
nascidos vivos: de 41,1‰, em 1993, para 27,5‰, em 
2003. A taxa de mortalidade infantil no Brasil ainda é 
alta, mas sua queda é inegável. Em 1970 ela estava 
próxima de 100 por mil nascidos vivos. 

No Brasil, em 2003, 35,4% das mortes de me-
nores de 1 ano ocorreram após a quarta semana de 
vida, enquanto 64,6% ocorreram ao longo das primei-
ras 4 semanas. Já em 1993, a distribuição dos óbitos 
no primeiro ano de vida era bastante eqüitativa. Os 
óbitos de menores de 1 ano tendem a se concentrar 
mais próximos ao momento do nascimento. Em 1993, 
38,8% deles aconteciam na primeira semana de vida. 
Em 2003, a proporção era de 49%.

Mortes de jovens.
No Brasil a mortalidade masculina no grupo 20 a 

24 anos de idade chega a ser quase 10 vezes superior 
à feminina. No caso específico das mortes por causas 

externas, verifica-se que, enquanto sua incidência nas 
mulheres desse grupo etário manteve-se praticamente 
inalterada de 1980 a 2003, entre os homens as taxas 
saíram de 121, em 1980, para 184 óbitos para cada 
100.000 jovens de 20 a 24 anos de idade, em 2003. 
São números dramáticos da nossa violência e arma-
mentismo.

Rendimento cai, mas fica menos desigual.
Em 2003, os indicadores de mercado de traba-

lho permaneceram praticamente estáveis em relação 
a 2002. Houve melhoras, como a redução da desi-
gualdade de rendimento entre os 40% com menores 
rendimentos do trabalho e os 10% com maiores ren-
dimentos do trabalho, além dos aumentos da taxa de 
contribuição previdenciária e do emprego na indús-
tria. Mas a queda do rendimento, a maior desocupa-
ção entre jovens, mulheres e os mais escolarizados, 
bem como as desigualdades regionais e de gênero 
permanecem. 

Em 2003, o Brasil tinha 87,7 milhões de pessoas 
com 10 anos ou mais de idade, na condição de ocu-
padas ou procurando trabalho. Trata-se da População 
Economicamente Ativa, que representava 61,4% da 
população em idade ativa, com 10 anos ou mais. 

Continua a aumentar a participação das mu-
lheres no mercado de trabalho.

As mulheres aumentaram mais que os homens 
sua participação na PEA, em relação ao ano anterior 
(2,5% contra 1,6%, respectivamente), mas sua taxa 
de atividade continua menor que a deles (50,7% con-
tra 72,8%). 

Como reflexo do aumento da freqüência à esco-
la, a taxa de atividade da população com entre 10 e 
14 anos de idade caiu cerca de 1 ponto percentual. As 
Regiões Nordeste e Sul apresentaram as taxas mais 
elevadas nesse grupo etário, acima da taxa nacional.

Rendimento caiu em todas as categorias de 
ocupação.

Um maior número de empregos com carteira, po-
rém, não aumentou o rendimento médio da população 
ocupada. Em 2003 continuou a queda observada nos 
últimos anos: -7,5% no País, em relação ao ano ante-
rior, e -8,0% para a população feminina ocupada. 

Os trabalhadores sem carteira e os militares e 
estatutários sofreram as maiores perdas de rendimen-
to em relação a 2002: -9,4% e -9,0% respectivamente. 
O rendimento dos empregados com carteira e o dos 
empregadores teve a mesma redução, ou seja, -7,9%, 
e dos trabalhadores por conta própria, -6,4%. A menor 
queda foi para os trabalhadores domésticos: -4,5%. 
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Rendimento-hora caiu para ambos os se-
xos.

Houve uma redução de 4,8% no rendimento-hora 
das mulheres, enquanto o dos homens caiu 2%. Para 
ambos os sexos a população com nível médio sofreu 
a maior queda no rendimento-hora: – 8,5%. 

Trabalho infantil. 
Em 2003, havia 5,1 milhões de crianças e adoles-

centes de 5 a 17 anos de idade trabalhando no Brasil. 
Na faixa etária de 5 a 13 anos, havia 1,3 milhão de 
crianças ocupadas, o que corresponde aproximada-
mente à população do Estado de Tocantins. Somente 
na Região Nordeste havia 700 mil nessa faixa de ida-
de trabalhando. 

De 5 a 9 anos, havia no País cerca de 209 mil 
crianças trabalhando, quase 80% delas em atividade 
agrícola e situadas predominantemente no Nordeste. 
Em 2003, houve uma redução de 1 ponto percentual 
na proporção de crianças ocupadas nessa faixa de 
idade, em relação ao ano anterior. 

Na área rural, o rendimento das crianças de 10 
a 17 anos contribuía, em 2003, com 21,5% do rendi-
mento familiar. Verificou-se ainda que 38% das crianças 
e adolescentes ocupados não recebiam remuneração 
pelo seu trabalho. Na faixa etária de 10 a 15 anos, 
essa proporção era ainda maior, 53,2%, e chegava a 
64,8% no Nordeste. 

Os efeitos do trabalho entre crianças e adoles-
centes vão além do abandono escolar: o atraso escolar 
atingia 67% dos estudantes de 10 a 17 anos ocupa-
dos, em 2003. 

O estudo mostra ainda que a maioria das crianças 
e adolescentes de 10 a 17 anos de idade que estavam 
ocupadas iniciaram suas atividades precocemente no 
mercado de trabalho. No entanto, em relação a 2002, 
houve uma ligeira redução da proporção de crianças 
que começaram suas atividades com menos de 15 
anos de idade. Nas áreas rurais, o trabalho precoce 
é mais acentuado: de 1,8 milhão de crianças de 10 a 
17 anos ocupadas nessas áreas, 37,6% começaram 
a trabalhar com menos de 10 anos de idade. 

Mercado de trabalho, educação e raça.
Sobre o mercado de trabalho, a distribuição por 

posição na ocupação em relação à cor ou raça mante-
ve-se, em 10 anos, desigual. Entre os brancos, houve 
pequeno crescimento no percentual de empregados (de 
47,6% para 49,5%) e de empregadores (de 4,8% para 
5,8%). Já pretos e pardos, apesar de apresentarem, em 
2003, proporção de empregados (45,8%) bastante simi-
lar à dos brancos, tinham muito menos empregadores 
(2,2%). No entanto, em se tratando de trabalhadores 

domésticos, a proporção de pretos e pardos (9,6%) foi 
bastante superior à de brancos (6,1%). 

Apesar do avanço em 10 anos, o indicador que 
relaciona o rendimento médio dos ocupados com a 
média de anos de estudo, ainda é bastante desigual 
quando se leva em conta a cor ou raça. Entre os bran-
cos que estavam trabalhando, a média de anos de es-
tudo aumentou de 6,8 anos, em 1993, para 8,3 anos, 
em 2003, e o rendimento médio passou de 3,6 salários 
mínimos para 3,9 salários mínimos no período. Para 
pretos e pardos a média de anos de estudo passou de 
4,5 para 6 anos, e o rendimento, de 1,7 para 1,9 salá-
rios mínimos. Assim sendo, pode se concluir que, em 
2003, pretos e pardos não tinham sequer alcançado a 
média de anos de estudo dos brancos em 1993.

Sr. Presidente, o Governo Lula tem os instrumen-
tos científicos confiáveis para formular políticas públicas 
eficientes e, o mais importante, as condições financei-
ras para também fazê-lo. Nunca o Brasil teve um PIB e 
um superávit primário como nos dias atuais. 

Agora é só uma questão de vontade política para 
reverter os indicadores sociais que nos colocam como 
país dos extremos.

Agradeço a atenção.
O SR. PEDRO FERNANDES (PTB-MA. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a V.Exa. 
a transcrição nos Anais da Casa de carta que enca-
minhei ao Presidente do BNDES, Dr. Guido Mantega, 
em que peço apoio ao Pólo Gesseiro do Maranhão, 
localizado no Município de Grajaú. 

Muito obrigado.

CARTA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Ofício nº 008/2005

Brasília-DF, 15 de março de 2005

Ao Senhor
Dr. Guido Mantega
Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES
Rio de Janeiro – RJ

Senhor Presidente.
Na oportunidade em que o cumprimento, solicito 

o apoio financeiro da instituição presidida por Vossa 
Senhoria a um Arranjo Produtivo Local de grande im-
portância para a economia e o povo do meu estado 
do Maranhão.

Trata-se do projeto do Pólo Gesseiro do Mara-
nhão, localizado no município de Grajaú. cujas vanta-
gens naturais, locacionais e socioeconômicos torno a 
liberdade de resumir abaixo.
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O Pólo Gesseiro do Maranhão representa, segura-
mente, a oportunidade empresarial mais importante do 
Brasil, no momento para a mineração e a indústria de 
transformação. E grande a disponibilidade de reservas 
de gipsita, minério com excelente qualidade química 
para todas as finalidades comerciais, especialmente 
para a construção civil (gesso e seus derivados) e a 
agricultura (gesso agrícola).

As principais ocorrências de gipsita no Maranhão 
localizam-se em Grajaú. a não mais do que 20 quilô-
metros do próprio município, e a apenas 152 quilôme-
tros da rodovia Belém-Brasília e da ferrovia Norte-Sul, 
esta última interligada à Estrada de Ferro Carajás, via-
bilizando o acesso ao Porto de Itaqui, em São Luís. 
Tal complexo possibilita, portanto, o atendimento de 
grande parte do mercado brasileiro e internacional. A 
proximidade dos grandes centros consumidores de 
Tocantins, Goiás. Distrito Federal, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Piauí, Maranhão, Amazônia Ocidental 
e região Sul do Pará permitirá ao Pólo Gesseiro do 
Maranhão abastecer os grandes projetos urbanos, in-
dustriais de transformação e agrícolas em andamento 
nessa imensa região brasileira. Ao mesmo tempo, o 
baixo custo do transporte ferroviário e as facilidades 
portuárias de Itaqui colaboram para incrementar as 
exportações de gipsita e gesso.

Associada à abundância de matéria-prima natural 
e à vantajosa localização geográfica. está a boa infra-
estrutura de serviços gerais, escolar e saúde, judiciária, 
comercial (típico entreposto de média rotatividades e 
de “segurança pública da cidade de Grajaú.

Há, também, grande disponibilidade de energia 
elétrica, águas superficiais e subterrâneas de boa 
qualidade e nas cercanias, extensas reservas de flo-
restas naturais e artificiais para a produção de lenha 
industrial.

Levando-se em conta o mercado atual e potencial 
do Brasil Central e do Centro-Oeste brasileiro, a dispo-
nibilidade de mão-de-obra e as importantes vantagens 
fiscais oferecidas pelo governo estadual. o Pólo Gessei-
ro do Maranhão é rico em oportunidades empresarias 
excelentes tanto para quem já é do ramo, quanto para 
quem tem visão empreendedora canaz de valorizar as 
inovações tecnológicas envolvendo a múltipla e cres-
cente utilização do cesso na vida moderna.

Atenciosamente – Deputado Pedro Fernandes, 
PTB – MA.

O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL-SE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na tarde de ontem, em solenidade 
que tive a honra de estar presente, Sergipe assistiu 
à renovação da administração do Tribunal de Contas 
do Estado, com a posse dos eminentes Conselheiros 
Hildegards de Azevedo Santos, Carlos Pinna de As-
sis e Reinaldo Moura Ferreira, respectivamente, nos 

cargos de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-
Geral daquela Corte.

O plenário completamente lotado bem atestou o 
apreço e o respeito que os empossados desfrutam da 
comunidade sergipana, bem assim de diversos Conse-
lheiros de tribunais estaduais, a exemplo do Presidente 
do TC do Estado do Rio Grande do Sul, o ex-Deputado 
Victor Faccioni, atualmente, também, no exercício da 
presidência da ATRICON.

Não posso deixar de registrar o evento, vez que 
tive a oportunidade de conviver de perto com esses 
Conselheiros, em diversos momentos da vida admi-
nistrativa sergipana, podendo dar o testemunho da 
correção de suas trajetórias, da firmeza de caráter e 
da seriedade com que tratam a coisa pública.

Com Reinaldo Moura Ferreira, exerci mandatos 
na Assembléia Legislativa do meu Estado – inclusive 
na Constituinte de 1988 –, onde ele, mercê da sua ca-
pacidade de liderança, em sucessivas quadras ocupou 
diversos cargos na Mesa daquele colegiado, culminando 
com a presidência da Casa, onde mostrou eficiência 
em sua administração, e de onde foi galgado ao car-
go de Conselheiro do Tribunal pela vontade soberana 
de seus pares. Cordato, pragmático, extrovertido, de 
fácil comunicação – por certo conseqüência de sua 
vida como profissional, também, da imprensa falada 
–, Reinaldo Moura tem toda uma história na política 
pautada na lealdade aos compromissos, na arregi-
mentação de amigos e na fidelidade aos princípios 
em que acredita.

Carlos Pinna de Assis, cultor do Direito, ex-ad-
vogado com larga banca de advocacia no Estado da 
Bahia por diversos anos e com mandatos na seccional 
da Ordem dos Advogados daquele Estado, sergipano 
de tradicional família, que teve em seu pai, Dr. Antô-
nio Xavier de Assis Júnior, emérito Desembargador 
do Egrégio Tribunal de Justiça de Sergipe, exemplo 
maior de dignidade – predicado que herdou e que o 
tem acompanhado ao longo se sua vida pública –, con-
vocado para dar contribuição ao desenvolvimento do 
seu Estado natal não titubeou e assim teve a oportu-
nidade de servir à sua gente e à sua terra na condição 
de Procurador-Geral de Justiça, Procurador-Geral do 
Estado e Secretário de Estado de Transportes, época 
em que juntos servimos ao Governo; eu, na qualidade 
de Secretário de Estado de Obras Públicas. 

Jurista de escol, intelectual, afável no trato, tem 
emprestado sua inteligência e capacidade aglutinadora, 
também, na condição de Presidente, já em segundo 
mandato, da ATRICON – Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil.

A Hildegards de Azevedo Santos ligam-me laços 
de profunda afetividade, relacionamento que remonta 
há mais de 30 anos. Parceiros desde a administração 
de João Alves Filho na Prefeitura de Aracaju, na déca-
da de 70, ele, na Secretaria Municipal de Finanças, eu, 
na de Urbanismo, posteriormente estivemos fazendo 
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parte de uma mesma equipe administrativa, quando, 
mais uma vez em administração de João Alves Filho, 
agora no Governo do Estado, ele exerceu os cargos 
de Secretário Chefe da Casa Civil, Secretário de Es-
tado de Governo, e, por fim, Secretário de Estado da 
Fazenda. 

Em sua vida particular, é homem simples, exce-
lente marido e pai extremado, avô denodado e amoroso 
com seus 10 netos, amigo fiel e prestativo. Estudioso, 
incansável nas atribuições que abarca, professor uni-
versitário formador de dezenas de alunos, tanto em 
sua vida profissional na iniciativa privada, quanto no 
trato da coisa pública, tem pautado sua conduta na ca-
pacidade de trabalho, na trilha da seriedade, perseve-
rante na busca da eficiência, firme em suas posições, 
primando pela honradez e probidade. 

Administrador comprovado, em sua primeira ad-
ministração como Presidente daquela Corte de Con-
tas nasceu a sua sede própria, oferecendo instalações 
dignas aos que labutam nessa importante função fis-
calizadora. São exatamente estas características de 
sua personalidade que me fazem, cada vez mais, ter 
orgulho por mantê-lo no rol dos amigos mais caros e 
diletos.

Esse o registro que faço, com alegria indisfar-
çável, da posse dos novos dirigentes do Tribunal de 
Contas do Estado de Sergipe, na certeza de que eles 
honrarão a confiança dos seus pares e da comunida-
de sergipana.

Muito obrigado.
O SR. JACKSON BARRETO (PTB-SE. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
registro hoje, com muita alegria, a comemoração do 
processo de redemocratização do País, ocorrida a partir 
da eleição de Trancredo Neves, pelo Colégio Eleitoral, 
à Presidência da República. O Senado Federal, neste 
momento, está realizando uma sessão histórica em 
homenagem àquele fato e ao fim da ditadura militar.

A Casa viveu, Sr. Presidente, grande emoção na-
quele momento. Eu era Deputado Federal, participei 
do Colégio Eleitoral, e registro a lembrança do Sena-
dor Mauro Benevides, do Deputado Roberto Freire, 
do Deputado Alberto Goldman, e de V.Exa., Depu-
tado Inocêncio Oliveira. Fomos testemunhas daquele 
momento histórico. Quem viveu a ditadura, à sombra 
do tacão dos militares, sabe o que foram aqueles dias 
negros para o País. Lamentavelmente, a morte de Tan-
credo Neves não o permitiu assumir o Governo, mas 
sua eleição, evidentemente, marca o fim de um ciclo 
e uma história para o País.

Este País muito deve a figuras como Dante de 
Oliveira, autor da emenda das Diretas Já, que não 
teve sucesso nesta Casa, mas proporcionou a eleição 
do Presidente Tancredo Neves; Ulysses Guimarães, 
grande comandante da luta pela democracia; Franco 
Montoro, que o Brasil jamais esquecerá. 

Não me lembro com saudade da política do café-
com-leite entre São Paulo e Minas Gerais, mas me 
recordo do compromisso desses homens com a de-
mocracia e da esperança de milhões de brasileiros, 
que aceitaram nossa ida ao Colégio Eleitoral para dar 
fim de uma vez ao regime militar e construir uma nova 
página na história do Brasil.

Sr. Presidente, registro o dia 15 de março como 
fato histórico, que foi a eleição de Tancredo Neves para 
Presidente da República. Sem dúvida alguma, foi a 
marca para o início da redemocratização do País. 

Temos que trabalhar cada vez mais no sentido 
de consolidá-la e de fortalecê-la, principalmente quan-
do temos na Presidência da República um homem do 
povo, um trabalhador, alguém que também deu sua 
contribuição para que estivéssemos captando em pro-
fundidade este momento.

Portanto, Sr. Presidente, registro o dia 15 de 
março como data em que o Brasil pôs fim ao regime 
militar com a eleição de Tancredo Neves pelo Colégio 
Eleitoral.

Muito obrigado.
O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ini-
cialmente gostaria de manifestar meu apoio ao Minis-
tro da Saúde, Humberto Costa, pelo trabalho à frente 
do Ministério e pela ação desenvolvida na defesa da 
saúde pública no Estado do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, inscrevi-me para falar hoje no 
período destinado ao Pequeno Expediente para abor-
dar um assunto delicado. O Congresso Nacional deve 
perder o preconceito ao debater a questão da remu-
neração dos Parlamentares e a questão da nossa es-
trutura de trabalho.

Após a eleição do Presidente Severino Cavalcan-
ti, sofremos um bombardeio, por conta de um debate 
constrangedor, pelo qual o Congresso Nacional não 
precisaria passar. Poderíamos ter criado um mecanis-
mo estabelecendo uma referência nacional. Atingida 
essa referência, aconteceria o reajuste salarial sem 
que os Parlamentares precisassem debater e votar o 
aumento de seu próprio salário.

Sr. Presidente Inocêncio Oliveira, em 2003, apre-
sentei uma proposta de emenda à Constituição pro-
pondo o estabelecimento do reajuste dos vencimentos 
dos detentores de mandato, bem como a estrutura ma-
terial de apoio aos mandatos tivesse base num índice 
nacional. Naquela ocasião, propus que a referência 
fosse o índice de reajuste concedido aos aposenta-
dos e pensionistas do Regime Geral da Previdência. 
Infelizmente, no trâmite da PEC Paralela, a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 36, de 2003, de minha 
autoria, foi a ela apensada e, por isso, não mereceu a 
compreensão do Relator.

Diante do constrangimento que sofremos com o 
debate dessa questão este ano, estou colhendo assina-
turas para reapresentar a PEC, criando um mecanismo 
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que todos nós possamos defender perante a sociedade, 
olho no olho, independentemente da análise de mérito 
e de juízo de valor. Tendo como referência um índice 
conhecido, sendo tratado de forma transparente e que 
valorize o Congresso Nacional, como ele merece, cer-
tamente teremos o apoio da sociedade.

Por isso, solicito a todas as Sras. Deputadas e a 
todos os Srs. Deputados que me ouvem aqui ou em 
seus gabinetes que analisem a hipótese da apresenta-
ção dessa PEC novamente, para fazermos um debate. 
Mesmo que resulte em outro diferencial, o importante 
é que a Câmara dos Deputados se livre do constran-
gimento que sempre ocorre quando debate questão 
muito natural, como é a recomposição salarial dos 
Parlamentares.

Essa discussão deve ser feita sem medo. No en-
tanto, é preciso um parâmetro que tenha o apoio da 
população, que respeite critérios, que tenha o conhe-
cimento público, a fim de que nos possamos livrar da 
vergonhosa condição em que já me encontrei muitas 
vezes. Estou no meu terceiro mandato e já participei 
desse debate diversas vezes. Numa fila de banco, ouvi 
um cidadão aposentado, que teve até um reajuste su-
perior ao nosso, dizer que o benefício dos aposentados 
e pensionistas não aumenta, mas o salário dos Depu-
tados e Senadores é reajustado. Por que não criarmos 
um mecanismo que tire de nós esse peso? Por que 
não debatermos isso de forma transparente?

É com esse espírito, Sr. Presidente, sem querer 
fazer demagogia ou proselitismo político, que concla-
mo todos os Parlamentares desta Casa a assinar essa 
PEC, para criarmos uma Comissão Especial e, de forma 
pública, transparente, realizarmos esse debate. Assim 
não passaremos mais pelo constrangimento de ter que 
discutir a cada período um tema que é natural e deve 
ser debatido por toda a população.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

(PSDB-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, o Presidente desta Casa, 
Deputado Severino Cavalcanti, acaba de anunciar em 
reunião em São Paulo que patrocinará a rápida trami-
tação de uma proposta de emenda à Constituição a 
ser apresentada, proibindo que assuntos de natureza 
tributária sejam tratados por medida provisória. 

A esse respeito, gostaria de dizer que concordo 
inteiramente com o Presidente da Casa. Medida pro-
visória precisa ter urgência e relevância. Por defini-
ção, já não pode ser o caso de matéria tributária, que 
está no capítulo das limitações ao poder de tributar, 
já com salvaguardas, de tal forma que só inicia sua 
vigência no ano seguinte, respeitando o princípio da 
anterioridade.

Quero dizer, no entanto, ao Sr. Presidente Se-
verino Cavalcanti e a todos os Srs. Deputados que já 
tramitam nesta Casa 2 propostas de emenda à Cons-
tituição tratando do assunto. 

A mais antiga é a do Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto. Foi apresentada em 2003 e proíbe o 
Governo de aumentar e de criar tributos por meio de 
medida provisória. 

A segunda emenda, apresentada no ano passa-
do, é de minha autoria. Ela proíbe o Governo de editar 
medida provisória sobre matéria tributária em geral, 
tanto para aumentar como para diminuir tributos.

Quais são as justificativas para o Governo não 
editar medida provisória sobre matéria tributária? Em 
primeiro lugar, como disse, a própria questão da es-
sência do assunto. 

Aliás, a origem do Parlamento na Inglaterra deu-
se para limitar a saga arrecadatória dos reis. Foi para 
isso. As primeiras decisões dos Parlamentos eram só 
para tratar de matéria tributária, para pôr freio, limita-
ção, ao direito de tributar. Pois bem, o que prevê essa 
seção sobre limites ao poder de tributar? Uma série de 
salvaguardas: assuntos que não podem ser tratados 
por iniciativa do Poder Executivo, outras atividades não 
passíveis de taxação, como o caso das imunidades 
tributárias, início da vigência da arrecadação, enfim, 
uma seção inteira para proteger contribuintes, empre-
sas e cidadãos.

Quanto à medida provisória, ela tem rito comple-
tamente diferente do projeto de lei. Vou dar clássico 
exemplo: a Medida Provisória nº 135, que veio a esta 
Casa com pouco mais de 10 artigos; quando aprovada, 
tinha mais de 100 artigos. Ou seja, houve uma minir-
reforma tributária.

Ora, podem perguntar: mas se esses 100 artigos 
foram discutidos, incorporados, em extraordinária con-
tribuição do Poder Legislativo à proposta original do 
Poder Executivo, e daí? Mas não é isso o que ocor-
re. Quando a medida provisória do Governo chega à 
Câmara, há prazo de 5 dias para que os Deputados 
apresentem emendas. Depois disso vai para o Re-
lator, que apresenta sua proposta, seu substitutivo, 
sem discutir com esta Casa, acolhe algumas emen-
das, rejeita outras, e muitas vezes apresenta propos-
ta completamente nova, à qual não temos direito de 
apresentar emendas. E ela vem ao plenário para ser 
discutida em horas – em horas, não é nem em dias! –, 
sem conhecimento de todos, sem análise e sem que 
haja direito de emendá-la. É um jogo de tudo ou nada: 
ou a aceitamos, ou a rejeitamos. E muitas vezes esta-
mos submetidos ao rolo compressor de uma maioria 
do Governo, sem oportunidade de aperfeiçoar aquilo 
que recebemos como proposta.

Por tudo isso, é hora de dar um basta nesse 
processo. Vamos discutir aquilo que trata de maté-
ria tributária, de tributos e contribuições, por meio de 
projeto de lei. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, para embasar minha fala, vou me 
referir à Revista Primeira Leitura, de agosto de 2003. 
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A reportagem da revista afirmava que os sem-
terra não existiam. Era essa a afirmação da Primeira 
Leitura. Dizia que os chamados sem-terra eram pes-
soas sem emprego. Não havia uma questão agrária 
de fundo. A causa servia a um aparelho “filopetista” 
chamado MST, alimentado com dinheiro público. Fatos 
e denúncias ocorridos após essa reportagem confir-
mam a veracidade da revista Primeira Leitura, nº 18, 
de agosto de 2003.

Em setembro de 2003, a mesma revista estampa-
va na capa semelhante denúncia, dizendo que o Fome 
Zero também não existia – em setembro de 2003, no 
mês seguinte. Esse artigo gerou igual barulho e pro-
testo das pessoas que não entenderam a assertiva 
sustentada pelo jornalista, depois referendada pelos 
fatos que se sucederam. Dizia o artigo que o Programa 
Fome Zero era uma farsa que superestimava o núme-
ro de esfomeados. Na prática nada existia, além dos 
programas sociais herdados do Governo Fernando 
Henrique Cardoso, todos, porém, submetidos à parti-
darização e à ineficiência.

Ninguém duvida disso. Trata-se de duas gigan-
tescas farsas, Sr. Presidente. E sempre com muita in-
fluência na mídia. Boa parte dos jornalistas só se deu 
conta da veracidade desses fatos quando o Fantástico, 
indo atrás das “Donas Marias”, levou ao ar reportagem 
mostrando que os recursos não chegavam aonde de-
veriam hipoteticamente chegar. Não chegavam à po-
pulação carente. Esse é um fato. 

Mas por que volto a falar do Fome Zero, dos sem-
terra? Porque o Governo inventou agora mais uma: 
está alardeando que é preciso promover a igualdade 
racial, social e econômica nas universidades federais, 
nas escolas federais, a partir do estabelecimento de 
uma política de cotas. 

Pois bem. Eis que nos chega outra pesquisa, 
brasileiros que nos ouvem, Sras. e Srs. Parlamentares, 
feita com estudantes universitários, que desmascara, 
mais uma vez, outra farsa. 

O Governo Federal estimula a criação de cotas 
para estudantes afro-descendentes nas universida-
des, tornando-as exigência legal na absurda reforma 
universitária que propõe. 

A surpresa que a pesquisa nos traz, Sr. Presiden-
te, é que a democracia, inclusive a racial, aumentou 
no ensino federal de 3º grau. As cotas exigidas pelo 
petismo já eram virulenta manifestação do dirigismo 
e do esquerdismo rombudo. Agora é provada também 
a falsificação até mesmo de seus próprios postulados 
morais e igualitários. Mais uma vez, o Governo Lula 
vem oferecer-nos aquilo de que não precisamos.

E por que afirmo isso? Porque a pesquisa diz 
que atualmente os negros têm acesso a universida-
des exatamente nas mesmas proporções que antes. 
As conclusões do estudo dizem que o perfil socioeco-
nômico e cultural dos estudantes de graduação das 
instituições federais de ensino superior são os mes-

mos, ou quase os mesmos, daqueles levantados pela 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, feita pelo 
IBGE, ou seja, 52,1% dos brasileiros se declararam 
brancos e 5,9%, pretos, o que coincide, na média, 
com os números encontrados pelos reitores das 47 
entre as 53 instituições federais de ensino superior do 
Brasil. Portanto, o Governo está criando um caso em 
cima de mais uma farsa.

Sr. Presidente, eu teria outros temas e outros 
argumentos para continuar, mas ficam para um pró-
ximo momento.

O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (Blo-
co/PL-MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
colegas Deputadas e Deputados, hoje, 15 de março, é 
o Dia Internacional do Consumidor. O Código de Defe-
sa do Consumidor brasileiro completa 14 anos. Nesse 
período, as relações de consumo vêm experimentando 
transparência e democracia sempre crescentes.

Infelizmente, nem tudo é para ser comemorado. 
Há dificuldades de se aplicar o Código de Defesa do 
Consumidor em grandes segmentos. Cito como exem-
plo a atividade bancária no País. Os banqueiros ques-
tionaram a validade, a aplicação do Código quanto às 
relações bancárias, e o Supremo Tribunal Federal, até 
o momento, não se pronunciou a respeito. O reflexo 
disso é a lucratividade exorbitante dos bancos no ano 
passado, sem precedência na história da economia 
brasileira, batendo todos os recordes.

Estamos lutando para que esse código seja re-
conhecido e aplicado em todas as atividades no País, 
inclusive nos grandes segmentos. Coincidência ou não, 
neste momento, está havendo uma reunião na Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para 
analisar a situação da VARIG, que, em 2002, ensaiou 
um casamento com a TAM para tirar o pé do atoleiro. 
Encarávamos com muita suspeição essa possibili-
dade de fusão. A solução para a situação financeira 
aflitiva por que passavam – acredito que passam ain-
da – só seria possível se os preços fossem elevados 
ainda mais e o desabastecimento fosse ainda maior. 
Portanto, o consumidor brasileiro está na mira desta 
ameaça de fusão da VARIG com a TAM, o que espero 
não se realize mais.

Percebo que a VARIG adquiriu grande espaço 
nesta Casa. Diversos Parlamentares defendem senti-
mentalmente o nome da VARIG, como se a empresa 
prestasse grande função social a este País.

Pessoalmente, tinha mais apreço pela Encol, 
que se dedicava a uma atividade mais nobre, como 
construir casas para suprir essa importante demanda 
por unidades habitacionais na área social brasileira; 
porém, a empresa foi submetida a um gerenciamento 
desastroso que prejudicou muitas famílias neste País. O 
Governo brasileiro não se sensibilizou com o problema 
e deixou que a empresa caminhasse para a guilhotina, 
indo à falência e levando consigo muitas famílias, que 
não tiveram oportunidade de conquistar a tão almejada 
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casa própria e seus sonhos se transformaram, como 
vimos, em enormes pesadelos.

A VARIG e a TAM vêm agora, caro Presidente, 
acenar para a população brasileira com a necessidade 
de uma revisão do caso. Para isso, invocaram a ajuda 
do Governo. O meu primeiro pronunciamento nesta 
tribuna foi exatamente para abordar essa situação. 
Recomendei ao Governo que não patrocinasse essa 
fusão, porque o prejuízo para a sociedade brasileira 
seria enorme. Hoje, frustrada a fusão, vem a VARIG 
acionar o Governo, que impediu que ela elevasse es-
tratosfericamente os preços. As passagens de avião 
neste País, que já são caras, seriam mais ainda, caso 
o Governo não interviesse para impedir a majoração 
dos preços de forma escorchante. Recentemente, hou-
ve nova intervenção do Governo para impedir a práti-
ca de preços mínimos no setor, colocando em risco a 
relevante atividade. 

Também é importante que segmentos empresa-
riais do País reconheçam que vivemos numa economia 
de mercado, que impõe certos riscos. Se a VARIG e a 
TAM passaram por gerenciamento temerário e estão 
em dificuldades, que as absorvam.

O Governo deve fomentar o surgimento de em-
presas que promovam competitividade ainda maior no 
setor, estabelecendo preços módicos e com gerencia-
mento adequado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO ALFREDO (PT-CE. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o drama da seca voltou a assombrar a população 
cearense. Segundo reportagem publicada pelo jornal 
O Povo no último domingo, a Defesa Civil do Estado 
estima que 1.215 comunidades, espalhadas pela zona 
rural de 50 Municípios, estão precisando de abaste-
cimento d’água por meio de carros-pipa. Ao todo se-
riam 35.314 famílias convivendo com o problema da 
escassez de água. 

Em alguns Municípios das regiões de Ibiapaba, 
Inhamuns e Cariri, onde houve plantio em janeiro, a 
perda da produção chega aos 80%. Em outras loca-
lidades, a maioria dos agricultores sequer chegou a 
realizar a plantação, por conta da falta de chuvas. Nos 
meses de janeiro e fevereiro as chuvas registradas em 
quase todo o Ceará ficaram mais de 50% abaixo de 
nossa média histórica. 

Por outro lado, com as fortes precipitações re-
gistradas no ano passado, muitas adutoras rompe-
ram-se, assim como pequenos açudes, e ainda não 
se realizaram as obras de recuperação de alguns 
desses equipamentos, o que inviabilizou a captação 
e o armazenamento da água. Essa situação tende a 
piorar, na medida em que a previsão da meteorologia 
é de que os baixos índices pluviométricos se mante-
nham, o que pode significar a perda total da safra em 
várias regiões. 

Cerca de 150 das 184 cidades cearenses já ade-
riram ao Seguro Safra, o que equivale a um número 
de agricultores 3 vezes maior do que os que procura-
ram o benefício em 2004. O problema é que o seguro 
é apenas um paliativo, e não resolve a situação dos 
agricultores em caso de seca, pois não atinge as pes-
soas que não chegaram a plantar em decorrência da 
falta de chuvas. A estimativa da Federação dos Tra-
balhadores na Agricultura do Estado do Ceará – FE-
TRAECE é de que pouco mais de um quarto das 400 
mil unidades de agricultura familiar do Estado estejam 
aptas a receber o benefício. 

Em algumas localidades os animais estão morren-
do porque os agricultores não têm dinheiro para com-
prar ração para suas criações. Não têm sequer como 
adquirir alimentos para seu próprio consumo. Os grãos 
são repassados pelos atravessadores a um preço 3 ou 
4 vezes maior do que o normal. Uma saca de feijão, que 
na época do inverno custa cerca de R$40,00, chega a 
ser vendida por alguns comerciantes por até R$160,00 
na época da estiagem. A falta de abastecimento em 
algumas cidades já configura calamidade, e, entre ou-
tras conseqüências, vem obrigando os pequenos agri-
cultores a venderem seus rebanhos a um preço bem 
mais baixo do que os valores de mercado. 

Essa lógica secular da indústria da seca continua 
imperando em nosso Estado, e inviabiliza a sobrevi-
vência dos trabalhadores no campo. Isso acontece 
porque nem o Governo Federal nem o Estadual têm 
uma política que articule as diferentes dimensões do 
desenvolvimento do Nordeste, aliando a convivência 
com a seca às práticas de segurança alimentar, va-
lorização do conhecimento nativo, recuperação do 
meio ambiente e medidas de produção e consumo 
sustentáveis.

É necessária a intervenção urgente e efetiva por 
parte do Governo Federal para, entre outras ações, 
otimizar o fornecimento d’água e regular os estoques 
e o abastecimento de grãos.

Existem no mundo regiões com maior escassez 
de água do que o semi-árido nordestino, como algumas 
áreas do Oriente Médio, a exemplo de Israel, onde, 
no entanto, conseguiu-se criar um sistema produtivo 
adequado a essas condições.

O Governo Lula vem implementando um pro-
grama de construção de cisternas, que já estava em 
andamento por iniciativa da própria sociedade civil e 
foi encampado pelo Governo Federal. As cisternas de 
placas garantem água potável para moradores de áre-
as rurais. Trata-se de um reservatório de água formado 
por placas de cimento pré-fabricadas, que recolhem 
água da chuva por meio de calhas colocadas nos te-
lhados das moradias. 

Neste momento de tanto sofrimento para o povo 
cearense, esperamos que os Governos Federal e Es-
tadual tomem todas as providências, em caráter de 
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urgência, para atender às necessidades das popula-
ções atingidas pela seca.

Aproveito para pedir que seja registrada nos 
Anais desta Casa a Carta do(a)s Romeiro(a)s da Água, 
lançada no último domingo, dia 13, no Município de 
Aracoiaba, por ocasião da romaria da água, promovi-
da pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais daquele 
Município.

Muito obrigado.

CARTA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

CARTA DO(A)S ROMEIRO(A)S DA ÁGUA

Aracoiaba, 13 de março de 2005

“Água, água, água sagrada...
Nosso Deus, Pai e Mãe, nos criou e com 

o seu imenso amor, cuida constantemente 
de nós, desde os tempos da criação e dos 
profetas de antigamente, sem nunca nos ter 
abandonado. Tudo o que Ele fez (e faz) é por 
amor, a todos os seres por Ele gerados (e de 
modo especial o homem e a mulher, feitos a 
sua imagem e semelhança). A água, elemen-
to sagrado da criação, presente em todos os 
momentos da obra de arte que é o projeto 
de Deus, faz parte de nossas vidas e nós fa-
zemos parte dela. Queremos louvar a Deus, 
pelo dom da água, que cai do céu com tanta 
fartura e abundância, inundando a tristeza dos 
filhos da terra, que dependem da água e da 
terra para viver. Louvado sejais ó Deus criador, 
pela mãe água. E nos perdoa pelo pecado da 
degradação, do desperdício e da tentação de 
alguns em querer privatizar a água ou usá-la 
para explorar e dominar os irmãos, que ficam 
excluídos de todos os dons que criastes para 
todos os seres sem distinção, mas a ganância 
do lucro e do dinheiro, vão gerando situações 
de guerras e conflitos.

Queremos expressar nossa alegria e 
a felicidade de podermos estar participando 
da 2ª Semana das Águas de nossa Região e 
descobrir que apesar das muitas dificuldades, 
temos tantos motivos para celebrar e agra-
decer a Deus: As novas experiências que os 
pequenos estão descobrindo de convivência 
com o Semi-árido, como é o caso das cis-
ternas de placas; as propostas de aproveita-
mento do caju; criação de abelha e de peixe; 
a organização em associações; as Jutas pelo 
acesso à terra e à água; a produção na agri-
cultura orgânica; a busca da consciência sobre 

os direitos e sobre a preservação da água e 
tantas outras experiências bonitas, bonitas e 
eficazes que o Teu povo inventa no meio das 
dificuldades e que aos poucos vai dando certo, 
mesmo sem apoio.

Mas é preciso também, manifestar nossa 
tristeza e indignação com alguns sinais con-
trários ao Teu e denunciá-los com responsa-
bilidade e profetismo: Um grande açude foi 
feito, mexeu com a vida e a cultura de tantas 
famílias da região, mas no projeto de utiliza-
ção do mesmo, não contempla ainda, estas 
famílias nem as Comunidades da Região, nem 
com irrigação, nem com água para beber; A 
indiferença das autoridades locais (inclusive 
religiosas), para a iniciativa da lª Semana das 
Águas; a Água, embora abundante em nosso 
Município em nossa Região, já apresenta alto 
grau de poluição e degradação, pois nossos 
municípios não têm saneamento básico e mui-
tos esgotos caem no leito dos rios, que enchem 
este grande Açude que vai abastecer outras 
cidades (Fortaleza e Região Metropolitana) 
com água para beber.

Temos muita fé em Ti oh Deus da vida, 
nos homens e nas mulheres de boa vontade. 
Por isso, temos muita esperança de que a partir 
desta 2ª Semana das Águas, possamos tomar 
atitudes mais concretas e eficazes, no sentido 
de viabilizar projetos de conscientização sobre 
o uso racional da água; desenvolver atividades 
produtivas que atenda de modo especial às Co-
munidades Ribeirinhas (piscicultura, irrigação, 
turismo ecológico e sustentável, abastecimento 
d’água potável...).

Que as experiências vivificadas nesta 
Semana, reanime a fé do nosso povo e alivie 
o fardo da desesperança, nos estimulando a 
continuar na luta pela vida, conquistada com 
a terra e a água livres e a serviço da vida, 
antecipando a concretização da Civilização 
do Amor, sonhada pelo Mestre Jesus Cristo. 
Que cada um(a) de nós possamos assumir o 
compromisso de parceiros do Plano Salvador 
de Deus, cuidando e cuidando bem da Água 
viva, Promovendo a Paz. Amém!”

O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pronuncia o seguin-
te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, em visita ao Pará, neste fim de semana, 
pude constatar que a população do oeste do Estado, 
região da Transamazônica, comemora a decisão do 
Exército de continuar patrulhando suas cidades como 
parte da Operação Pacificação. A tranqüilidade é fa-
cilmente percebidas em cidades como Medicilândia, 
Uruará, Brasil Novo, Novo Progresso e Trairão. 
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Em Medicilândia, onde a criminalidade vinha au-
mentando paulatinamente, os moradores não encon-
travam no efetivo da Polícia Militar qualquer segurança. 
Alias, há denúncias da participação de membros da 
corporação em vários assaltos ocorridos contra co-
merciantes na sede do Município. Ninguém ali confia 
mais na polícia do Estado. Todos querem a permanên-
cia do Exército.

Um dos objetivos da ação, realizada em conjunto 
com as Polícias Civil e Militar, é desarmar a população. 
Os 2.045 militares que estão na região também pres-
tam apoio logístico e dão segurança às equipes dos 
institutos Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Na-
turais Renováveis (IBAMA), Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), de delegacias regionais do 
trabalho, além das Polícias Federal, Militar e Civil. 

O objetivo é intensificar o combate ao comércio e 
à exploração ilegal de madeira e à ocupação irregular 
da terra, entre outras atividades criminosas. Segundo 
o Centro de Comunicação Social do Exército (CECO-
MEX), a intenção é não só desestimular a atuação de 
grupos interessados nessas atividades ilegais, mas 
também criar condições para que aqueles que estão 
na ilegalidade possam se regularizar e passar a agir 
dentro da regularidade. 

De acordo com o Exército, cerca de 90% dos mi-
litares que atuam no Pará são da própria região e não 
há previsão para a retirada das tropas.

O trabalho conjunto entre fiscais do IBAMA, po-
lícia e Exército resultou, por exemplo, na apreensão 
de 4 mil metros cúbicos de madeira encontrada em 
situação irregular. A operação foi desencadeada no 
último final de semana, na reserva extrativista Verde 
para Sempre.

Na semana passada, fiscais da Delegacia Re-
gional do Trabalho (DRT) libertaram 30 trabalhadores 
mantidos em condições de semi-escravidão no Municí-
pio de Uruará, a cerca de 140 quilômetros de Altamira. 
Segundo o CECOMEX, a redução do efetivo na região 
– em Anapu, onde foi assassinada a missionária Do-
rothy Stang, o número de militares foi reduzido de 140 
para 40 – não prejudica as ações em curso.

O trabalho no Pará também inclui a prestação 
de serviços médicos e odontológicos à população de 
Municípios como Anapu, Novo Progresso, Pacajá e 
Porto de Moz. Só em Novo Progresso foram feitos 9,7 
mil atendimentos em 8 dias. Ao todo, são 3 equipes 
de médicos, dentistas, enfermeiros e auxiliares de en-
fermagem, vindas do Rio de Janeiro, de Belém e de 
Marabá, no Pará. O Exército informou que os serviços 
médico e odontológico também serão levados a outras 
localidades do Estado.

Sr. Presidente, está de parabéns o Exército Bra-
sileiro pela sua firme atuação na pacificação da região, 
ao dar apoio logístico e segurança aos servidores dos 
órgãos federais no combate à grilagem de terras públi-
cas, ao desmatamento criminoso, ao trabalho escravo 
e aos crimes contra os direitos humanos.

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, Sras. e Srs. 
Deputados, registro nosso protesto contra a decisão 
do BRADESCO de fechar sua agência no Município 
de Ibipitanga, no interior da Bahia. Cerca de 15 mil 
habitantes do Município ficarão sem a única agência 
bancária existente.

É bom lembrar que, na ocasião em que o BRA-
DESCO adquiriu o Banco do Estado da Bahia – BA-
NEB, fez um acordo com o Governo do Estado no 
sentido de manter abertas as agências em pequenos 
Municípios. Em contrapartida, o Governo do Estado 
manteria suas contas para repasse de dinheiro aos 
Municípios. Porém o BRADESCO, de forma irrespon-
sável, tem causado enorme transtorno à população 
do Município, que terá de se deslocar 30 a 40 quilô-
metros para Macaúbas ou Boquira, as cidades mais 
próximas, a fim de fazer suas transações financeiras. 
O pior é que os aposentados e outros tantos sofrerão 
para receber o pagamento, devido ao fechamento da 
agência naquele Município. 

Faço um apelo à diretoria do banco no sentido de 
que reveja essa decisão, que causará grandes prejuí-
zos à população de Ibipitanga. Tenho certeza de que o 
Governador Paulo Souto e a bancada da Bahia agirão 
de forma unida para impedir esse crime, que é o fecha-
mento da única agência bancária do Município.

Deixo aqui nosso apoio e solidariedade ao povo 
de Ibipitanga neste momento difícil.

Era o protesto que tinha a fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Com 

a palavra o Sr. Deputado Manoel Salviano.
O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB-CE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria que fosse 
registrada nos Anais da Casa grande reportagem que 
o jornal O Povo publicou hoje. Ela relata os 20 anos de 
redemocratização do País, a posse do ex-Presidente 
José Sarney e a doença do saudoso líder político e 
Presidente da República Tancredo Neves.

Solicito que este pronunciamento seja divulgado 
nos órgãos de comunicação da Casa.
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MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

PRIMEIRAS HORAS
“É o Sarney, é o Sarney”

Madrugada de 15 de março de 1985. Diante de 
receios e interrogações constitucionais, um general 
– Leônidas Pires Gonçalves – explica Constituição a 
políticos e garante a posse de José Sarney na Presi-
dência da República.

Jorge Bastos Moreno, da Agência O Globo.

[15 Março 2h1lmin 2005]

O empurra-empurra constitucional, ocorrido dentro 
do próprio Hospital de Base de Brasília, para descobrir 
quem deveria assumir a Presidência da República no 
lugar de Tancredo Neves, se Ulysses Guimarães, então 
Presidente da Câmara, ou o vice José Sarney, tem ver-
sões tão diferentes até hoje quanto as que ainda povo-
am a fantasia popular sobre os motivos que levaram o 
presidente eleito a ficar doente às vésperas da posse.

Há pelo menos uma verdade em tudo isso: ne-
nhum dos dois queria aceitar aquilo que todos imagina-
vam fosse naquele momento um fardo difícil e perigo-
so para quem assumisse a Presidência. Não queriam 
porque sabiam das resistências a seus nomes, dentro 
e fora das Forças Armadas. Como se chegou à con-
clusão de que era Sarney quem deveria assumir? A 
resposta a esta pergunta foi dada em tom de blague, 
anos depois, pelo próprio Ulysses Guimarães: “Eu 
queria assumir, sim. Mas o meu ‘Pontes de Miranda’ 
ficava cutucando com a espada nas minhas costas: ‘É 
o Sarney, é o Sarney”.

O “Pontes de Miranda” (jurista brasileiro, profundo 
conhecedor das constituições) de Ulysses Guimarães 
era o então Ministro do Exército escolhido por Tancredo, 
General Leônidas Pires Gonçalves, um militar a quem 
Tancredo, ainda como Governador de Minas Gerais, reco-
mendava aos repórteres: “Prestem atenção neste general, 
ele ainda vai longe”. Só que o general não foi longe, foi 
longe demais. Vinte anos depois daquela noite, Leônidas 
Pires Gonçalves revela agora que Ulysses Guimarães 
não estava brincando. “Eu cometi um gesto que poderia 
ter parecido inicialmente um ato ousado para um general 
na época: explicar a Constituição aos políticos”.

De fato, na Escola Superior de Guerra, ao de-
fender uma tese acadêmica sob o título “Um modelo 
político para o Brasil”, Leônidas demonstrou amplo 
conhecimento sobre todas as Constituições brasilei-
ras até a emenda de 69, até então vigente na época: 
“Por isso, a brincadeira do doutor Ulysses de me cha-
mar de ‘meu Pontes de Miranda’. Na verdade, o que 
se verificou ali foi uma absoluta falta de ambição dos 
dois, dele e do Presidente José Sarney”.

Antes da revelação surpreendente que agora Le-
ônidas Pires Gonçalves faz, convém fazer, com todo 
o respeito, dois reparos às suas declarações acima 
e situá-lo dentro de toda a estratégia militar que le-
vou o País a amargar 20 anos de ditadura. A ‘falta de 
ambição a que se refere o general devia-se ao fato, 
no caso de Ulysses, de ser ele o político mais odiado 
pelos militares, e, no de Sarney, um dissidente políti-
co que ocupava um cargo partidário estratégico para 
consolidar a candidatura civil da ditadura agonizante 
e que se bandeou para o lado aa oposição.

E alguns outros complicadores se fizeram sentir 
naquele momento: Ulysses tinha o apoio civil e também 
o do general-presidente retirante, mas não consegui-
ria manter-se no cargo sem o apoio dos militares. O 
papel de Leônidas nisso tudo era o mais importante. 
Pertenceu ao grupo dos coronéis da ‘revolução’, teve 
uma relação forte com todos os generais do movimento. 
Em resumo, naquela madrugada do dia 15 de março 
era a maior autoridade das Forças Armadas e, como 
o País ainda vivia uma transição, era quem realmente 
mandava naquele momento.

Eis, finalmente, sua revelação: “Eu tinha naque-
le instante duas qualificações fundamentais: conheci-
mento e poder. Eu tinha total conhecimento da Cons-
tituição, inclusive dos artigos 76 e 77. E tinha também 
o poder. O Exército não queria que os caminhos da 
normalidade se modificassem. A decisão do Exército 
brasileiro foi a de prosseguir a transição que estava 
sendo feita por Tancredo”.

E foi aí que o general, despedindo-se de Sar-
ney, disse-lhe a frase famosa e que hoje é título das 
memórias do expresidente: “Boa-noite, presidente”. 
Resumo da ópera: o Exército garantiu a posse de 
Sarney. Ulysses, aos trancos e barracos, garantiu-lhe 
a governabilidade.

Aos trancos e barracos

(15 Março 2h11min 2005)

Ulysses Guimarães, sem a mesma reverência, 
transformou José Sarney no seu contraponto, função 
que era antes de Tancredo Neves. Ulysses e Tancredo 
eram geniais esgrimistas. Manuseavam como ninguém 
espada. sabre e florete. Já com Sarney, Ulysses só 
cutucava. O então condestável da Nova República criou 
um verdadeiro governo paralelo depois que Sarney fez 
vazar a informação de que o aliado não respeitava nem 
a maçaneta da porta presidencial.

“Perguntem ao cidadão José Sarney” – foram 
as suas palavras mágicas para vetar Tasso Jereissati 
para o Ministério da Fazenda de Sarney. A um elogio 
de Fernando Henrique Cardoso de que seu silêncio era 
mais pesado do que pata de elefante, Ulysses retribuiu 
com uma revelação: “Certa vez, vetei um ministro de 
Sarney só com o silêncio do meu olhar”.

Na Constituinte, viviam às turras.
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– A Constituição que estão fazendo vai tornar o 
Brasil um País ingovernável – gritava Sarney do Pa-
lácio do Planalto.

Do outro lado da rua, no plenário da Constituinte, 
sob aplausos, Ulysses respondia:

– A governabilidade está no social. Ingovernável 
é a miséria, a fome, a doença inassistida.

E na promulgação da Constituição gritou seu 
ódio e nojo às ditaduras; fez um ministro militar sair da 
solenidade quando exclamou “a sociedade foi Rubem 
Paiva, não os facínoras que o mataram’. Deixou um 
recado final: “Mais miserável do que os miseráveis são 
os governos que não acabam com a miséria”. Dona 
Mora, sua mulher, censurou “são os governos” e colo-
cou “é a sociedade”. Senha para uma pacificação com 
Sarney, que de fato ocorreu quando juntos lutaram pela 
destituição de Fernando Collor de Mello. Ulysses mor-
reu amigo de Sarney, como numa novela cujo Senhor 
do Destino foi de fato o general que foi longe demais: 
Leônidas Pires Gonçalves.

De esquerda para o centro

(15 Março 2h11min 2005)

A dúvida de quem assumiria no lugar de Tancre-
do Neves tomou conta do Hospital de Base: nomes de 
Sarney e Ulysses enfrentavam resistências

Ironia do destino. Durante 20 anos de ditadura, 
os movimentos e partidos de esquerda resistiram he-
roicamente à repressão dos militares. Com a chegada 
da democracia e o conseqüente fim da clandestinida-
de, a esquerda brasileira abrandou o discurso, relegou 
bandeiras históricas e movimentou-se em direção ao 
centro.

Especialistas se dividem quanto às causas da 
mudança: pragmatismo eleitoral, restrições econômi-
cas, conjuntura internacional, mudanças internas, a 
crise ideológica causada pelo fim da União Soviética, 
entre outros. Mas são unânimes ao dizer que os limi-
tes entre esquerda e direita no Brasil são cada vez 
menos nítidos.

Neste balaio, põem lado a lado PT, PCdoB, PPS, 
PDT, PMDB e PSDB. O partido do Governo é apontado 
como o caso mais visível. Tido durante duas décadas 
como o principal agrupamento de esquerda do País, 
único com fortes raízes sociais e comandado por um 
ex-operário, o PT quebra a cabeça para incluir em seu 
Governo o PP, o PMDB, o PTB e o PL.

O PCdoB segue o mesmo caminho e não lembra 
em quase nada o partido que promoveu a guerrilha do 
Araguaia na década de 70. No PPS a mudança fica 
explícita no próprio nome que até o início da década 
de 90 era Partido Comunista Brasileiro.

O PMDB, que agrupou toda a esquerda não-clan-
destina na ditadura, hoje é um colegiado de caciques. 
“Já o PSDB é um caso de falsificação ideológica que se 

intitula social-democrata sem nunca ter sido”, define o 
sociólogo ex-petista Francisco de Oliveira, da USP.

Segundo o cientista político Gildo Marçal Brandão, 
também da USP, o principal motivo do movimento da 
esquerda rumo ao centro é eleitoral. “Seja de direita 
ou de esquerda, um partido só consegue ganhar se 
capturar os eleitores do centro. Por um motivo simples: 
a maioria do eleitorado não é de esquerda nem de 
direita”, diz Brandão. “A democracia eleitoral implica 
um pouco isso”.

O filósofo tucano José Arthur Giannotti, do Cen-
tro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), 
aponta outros dois motivos: as mudanças ocorridas 
no próprio capitalismo a partir da globalização eco-
nômica e o predomínio de uma visão pragmática das 
ações de governo em detrimento da utopia esquer-
dista convencional. “É positivo isso. A gente passa a 
lidar com os problemas de uma maneira mais rente 
ao chão e não com uma perspectiva social que não 
existe mais”, disse.

O presidente do PT, José Genoíno, ex-guerrilhei-
ro do Araguaia e ex-militante do PCdoB, diz que não 
adianta tentar enquadrar o PT na matriz heterodoxa 
européia. “O PT nasceu nos anos 80 durante uma crise 
da esquerda mundial e sempre quis radicalizar o pro-
cesso democrático. Dizer que o PT foi para o centro é 
no mínimo simplificar. O PT amadureceu como partido 
de esquerda sem ir para o centro”, diz Genoíno. Para 
ele, os valores da esquerda atual são a igualdade e a 
fraternidade e não o estatismo ou a ditadura do prole-
tariado. (Ricardo Galhardo)

POLÍTICA
Falta moralizar

Depois dos anos de crise, quando chegou a ser 
fechado pela ditadura, o Congresso Nacional vive 
agora um momento de tentativa de resgate da credi-
bilidade perdida

Maria Lima e Lydia Medeiros, da Agência O 
Globo

[15 Março 2h11min 20051]

Corporativismo, fisiologismo, lobbies e troca-tro-
ca excessivo entre partidos são males que afetam o 
Legislativo brasileiro Fechado nos anos de chumbo da 
ditadura, o Congresso Nacional, principal instituição de 
representação da sociedade civil, perdeu de 1963 a 
1979 nada menos que 151 deputados e tantos outros 
senadores cassados pelos chamados Atos Institucio-
nais por se rebelarem contra o regime. A partir de 1985. 
com a queda dos militares, a criação da Nova República 
e a posse de José Sarney como o primeiro presidente 
civil, o Parlamento brasileiro se transformou no prin-
cipal instrumento do processo de redemocratização. 
Conquistadas bandeiras históricas como a instalação 
de uma Assembléia Constituinte soberana, a democra-
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cia brasileira se consolidou ao longo desses 20 anos, 
com avanços e problemas. Entre os avanços estão a 
criação de instrumentos de participação popular como 
a Comissão de Participação Legislativa, as ouvidorias, 
os conselhos de ética e os veículos de comunicação 
próprios como a TV e internet.

Para aprimorar daqui para a frente, a principal 
meta é a aprovação de uma reforma política que reto-
me a exigência da fidelidade partidária e a moralização 
do mandato parlamentar, a disciplina do lobby e o fim 
do corporativismo e do fisiologismo que deixam em 
segundo plano as minorias desorganizadas.

O maior problema hoje é a infidelidade partidária, 
o troca-troca, até com suspeita de venda e aluguel de 
mandatos. Nas três últimas legislaturas, nada menos 
que 573 deputados mudaram de partido, alguns até 
oito vezes, como João Caldas (AL), Quarto- Secretário 
da Câmara, hoje no PL.

O grande desafio hoje é fazer a reforma política 
para democratizar a democracia com o financiamento 
público das campanhas, o voto em lista e acabar com 
o troca-troca”, diz o Presidente do PT, José Genoino.

‘É preciso saber qual reforma política. Basta cum-
prir a Constituição para moralizar os mandatos. As leis 
são afrontadas por todos e o princípio básico da pro-
porcionalidade dos partidos não é respeitado, chegan-
do-se a essa coisa espantosa de um deputado trocar 
duas vezes de partido num mesmo dia. Antigamente 
isso era feio, mas hoje a sociedade tolera”, critica o ex-
Ministro da Justiça Paulo Brossard, um dos responsá-
veis, na Nova República, pela remoção dos chamados 
“entulhos autoritários”.

Um dos avanços citados por parlamentares foi a 
instalação de processos de investigação de corrupção 
sem traumas, entre eles o impeachment do Presidente 
Fernando Collor de Melo. De 1987 até hoje outros 17 
deputados foram cassados por corrupção, quebra de 
decoro parlamentar ou mesmo assassinato. Dezenas 
de outros parlamentares renunciaram para não serem 
cassados, entre eles S’enadores poderosos como Ja-
der Barbalho PMDB – PA) e Antonio Carlos Magalhães 
(PFL – BA). O Senador Luiz Estevão foi cassado por 
quebra de decoro parlamentar.

Os lobbies pesados das grandes corporações 
também dominaram votações no Congresso, provocan-
do a subrepresentação das minorias desorganizadas. 
Na votação do projeto da biossegurança, por exemplo, 
de um lado estavam multinacionais como a Monsanto 
financiando a campanha pela aprovação dos transgê-
nicos, e de outro os grandes laboratórios interessados 
nas pesquisas com embriões humanos. Para se ter 
idéia da sofisticação do lobby, a empresa Pater, que 
assessorou os laboratórios, cuidou da campanha que 
levou ao Congresso deficientes físicos que emociona-
ram o País com seus problemas de saúde.

“Os grandes lobbies se institucionalizaram atra-
vés das frentes parlamentares dos ruralistas, da saúde 
ou da educação. Já minorias como as mulheres pobres 
que lutam pela liberação do aborto em hospitais do 
SUS, essas não conseguem ver aprovados seus inte-
resses. Sozinhos, os movimentos feministas não têm 
força”, diz o cientista político Antonio Augusto Queiroz, 
do Departamento Intersindical de Assessoramento 
Parlamentar (DIAP).

Primeiro presidente civil depois da ditadura militar, 
o Senador José Sarney (PMDB/AP) afirma que o País 
não apenas restaurou a democracia e fez o Congresso 
voltar a funcionar, mas criou uma sociedade democrá-
tica: “Foi o mais bem sucedido processo de redemocra-
tização da América Latina. O poder político assumiu o 
controle do país.” Sarney acha que os próximos passos 
devem ser em direção a uma democracia social, com 
distribuição de renda mais justa. “Mas ultrapassamos 
uma etapa. A democracia liberal veio para ficar no País. 
Neste ponto, é o fim da História”, diz.

Avanços institucionais

(15 Março 2h11min 2005)

A política brasileira mudou muito nestes vinte 
anos que se seguiram àquele angustiante 15 de março 
de 1985 – quando esperávamos ver Tancredo Neves 
assumir a Presidência da República. Quem imaginava 
assistir o PT – partido que acabara de afastar três dos 
oito deputados federais da bancada – como o maior 
partido na Câmara em 2005? Quem sonhava em as-
sistir um presidente eleito ser afastado sem produzir 
nenhuma grave crise institucional? Quem podia pen-
sar que as graves crises sociais e econômicas que o 
País atravessaria pouco tormento trariam para a vida 
política?

O sistema representativo brasileiro passou por 
profundas mudanças. Os analfabetos asseguraram, 
pela primeira vez na história republicana, o direito de 
voto. As instituições eleitorais foram aperfeiçoadas, com 
a criação do cadastro informatizado de eleitores e da 
urna eletrônica. O calendário eleitoral foi estabelecido 
com eleições regulares a cada dois anos; nesses vinte 
anos, os brasileiros foram às urnas em doze eleições 
e um plebiscito. Uma nova Constituição foi elaborada e 
o Congresso ficou aberto de forma ininterrupta desde 
a volta do País à democracia. Os militares saíram da 
cena política sem grandes transtornos. O último “tes-
te de carga” foi a vitória do PT em 2004, desafio que 
também foi superado sem grandes sobressaltos. Não 
é exagero dizer que o Brasil é hoje uma das mais es-
táveis entre as novas democracias.

Estudos mostram que o Legislativo foi extrema-
mente produtivo nesses vinte anos: uma Constituição, 
dezenas de emendas constitucionais, novos códigos, 
comissões parlamentares de inquérito e milhares de 
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projetos legislativos analisados. Essa avaliação positiva 
da democracia e do Congresso no Brasil, não significa 
que alguns aspectos do sistema político não possam 
ser aperfeiçoados.

Particularmente, creio que temos que enfrentar 
dois desafios nos próximos anos. O primeiro é forta-
lecer os vínculos entre os partidos e os eleitores, que 
foi enfraquecido, sobretudo, por conta das trocas de 
legenda. A migração partidária é uma marca desses 
vinte anos. O que pode ser um benefício para um po-
lítico individualmente tem produzido efeitos negativos 
no agregado. O principal deles é o desprezo pelo voto 
dos eleitores, que vão às urnas, fazem suas opções e 
vêem suas preferências partidárias serem modificadas 
segundo a conveniência dos políticos. Para ficar em 
um único exemplo: o eleitorado decidiu, nas eleições 
de 2004, que o PSDB deveria ter uma bancada de 71 
deputados e o PTB 26; hoje as trocas fizeram com que 
estes dois partidos tivessem praticamente o mesmo 
tamanho: PSDB com 51 deputados, PTB, com 49.

O segundo desafio é aperfeiçoar o sistema de fi-
nanciamento das campanhas eleitorais, raiz de grandes 
escândalos no Brasil. Nossas campanhas são caras, 
dependentes quase exclusivamente de recursos de 
empresas e fontes de corrupção que deixam marcas 
nos governos. Sempre resta a suspeita de que os go-
vernantes implementam certas políticas para benefi-
ciar grupos econômicos, seja como forma de retribuir 
benefícios passados, seja como forma de assegurar 
recursos futuros.

Mas o mais importante, o que não deve ser per-
dido de vista, é o orgulho pelo tanto que avançamos 
em termos institucionais nesses vinte anos: nossas 
eleições regulares, competitivas e com baixa incidên-
cia de fraudes; o direito de voto estendido para quase 
todos os adultos: as liberdades públicas asseguradas. 
Tudo isso em doses não conhecidas em nossa histó-
ria política.

Jairo Nicolau é cientista político do Instituto Uni-
versitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ) e 
tinha 20 anos quando o Brasil voltou à democracia 

Presença feminina 

(15 de Março 2h11min 2005)

Hoje elas são titulares de quatro vagas na Es-
planada dos Ministérios, têm nove representantes 
no Senado, 45 na Câmara dos Deputados e uma no 
Supremo Tribunal Federal. Vinte anos de democracia 
ajudaram as mulheres a ampliar significativamente 
sua representação no Legislativo e a abrir espaços no 
Executivo e Judiciário.

Em 1985, quando a democracia ainda era uma 
grande expectativa, a bancada feminina no Congresso 
se restringia a oito parlamentares apenas. Na Assem-
bléia Nacional Constituinte, em 1987, esse número já 

triplicou. Embora o avanço feminino tenha sido consi-
derado até rápido, a hegemonia masculina na política 
brasileira ainda persiste.

A mudança e a volta ao passado

O jornalista Arlen Medina descreve o panorama 
da política cearense pósredemocratização. Da rejei-
ção aos coronéis, passa pela consolidação de Tasso 
Jereissati e seu grupo no poder.

Arlen Medina Néri

[15 Março 2h11min 2005]

Para os cearenses, são inesquecíveis aqueles 
85 e 86 do século passado. A ditadura militar estava 
fechando um ciclo ao deixar o poder pela porta dos 
fundos do Palácio do Planalto. E no ano seguinte os 
cearenses elegeram um governo que prometia sepultar 
toda a herança coronelística que comandara o estado 
por quase duas décadas. Muitos jovens da época nem 
sabiam a razão, mas virara dever cívico jogar fora tudo 
o que fosse relacionado ao período anterior. O Ceará 
não poderia manter no poder um representante do re-
gime que fora apeado. A palavra mágica era mudança 
e elas vieram.

Tasso Jereissati e a geração dos novos empre-
sários na política emergiram neste contexto histórico. 
Eles tinham uma aura de inquietude, de homens bem 
sucedidos nos negócios, com boa interlocução na 
sociedade. Eram paladinos da mudança do contexto 
político, mas sem nenhuma participação na política. 
Conseguiram agrupar um palanque com comunistas, 
socialistas e neo-contestadores. Foram conduzidos ao 
poder por Gonzaga Mota, um legitimado herdeiro dos 
coronéis, que depois rompera com seus criadores.

No Governo, Tasso tratou de cumprir tudo o que 
prometera na campanha: demitiu milhares de servidores 
contratados sem concurso, reordenou a carga horária 
de médicos e professores, extinguiu órgãos públicos. 
Passou a governar o estado com o viés da eficiência 
empresarial – coisa nunca vista antes por políticos e 
burocratas da máquina pública. Sua sustentação po-
lítica no Legislativo sofreu uma erosão diretamente 
proporcional às decisões administrativas que tomava. 
O massacre legislativo só não foi maior pela agilidade 
da defesa do então Deputado Ciro Gomes – que com 
raciocínio rápido, e eloqüência verbal, fazia a defesa 
do auto-intitulado “Governo das Mudanças”.

Se a oposição acusara o Governo de não manter 
um diálogo com sindicatos de servidores, com estu-
dantes e os descontentes de plantão, os “mudancistas” 
viam seu poder político ganhar ares de sustentação 
Interior adentro. Com um massivo investimento em 
mídia eletrônica (cadeia de retransmissão de rádio e 
pela TV estatal), Tasso ganhou ares de semideus en-
tre os interioranos. Suas visitas semanais aos sertões, 
ao Cariri, à Zona Norte e ao Vale do Jaguaribe legiti-
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mavam ao governador o poder que pensava não ter 
na Capital, que o recebia com protestos nos eventos 
públicos. Em dois anos de governo conseguiu fazer 
Ciro Prefeito de Fortaleza, ganhou projeção de líder 
nacional. Findo o primeiro Governo deixou Ciro insta-
lado no Cambeba e teve despedida triunfal. Uma mul-
tidão acompanhou o carro do choroso ex-governador 
na saída do Palácio.

Os eleitores do Ceará ainda dariam a Tasso vi-
tória em mais três eleições majoritárias onde partici-
pou diretamente – no retorno ao Governo, em 1994; 
na reeleição de 1998 e na eleição para o Senado, em 
2002. O que fez dele um sucesso nas urnas?! Para os 
apoiadores, é um bom gestor e conseguiu atrair gran-
des obras físicas e ajudou a reduzir às disparidades 
sociais no estado. Os críticos dizem que o Ceará pós-
redemocratização apenas trocou de mando – saíram 
os coronéis de patente militar. Ficou um novo coronel 
político, sem farda, mas com o mesmo ritual de mando 
do passado: apita no Governo, influi na bancada es-
tadual governista e tem mandato parlamentar federal. 
Este figurino só reforça a espiral histórica: ela derruba 
governos, faz revoluções, muda costumes – mas acaba 
voltando ao ponto de partida.

Famílias dominam Interior 
Érico Firmoda Redação

[15 Março 2h11min 2005]

No ano em que se comemoram duas décadas 
da redemocratização, a política cearense ainda possui 
redutos comandados por tradicionais oligarquias e gru-
pos familiares, numa estrutura de poder que remonta 
ao Brasil dos anos 30.

O Cariri é uma das regiões em que tradicional-
mente a política é comandada por grupos familiares, 
em que se destacam os Cruz e os Bezerra de Menezes. 
No ano passado, Carlos Cruz foi derrotado na disputa 
pela reeleição em Juazeiro do Norte, no que poderia ser 
seu quarto mandato. Antes dele, seu pai José Geraldo 
Cruz ocupou a Prefeitura por cinco mandatos.

No Sertão Central, a família Cais de Oliveira par-
ticipa desde a década de 30 das decisões política do 
estado, chegando ao atual Presidente da Assembléia 
Legislativa, Marcos Cais.

Na Zona Norte, a família Ferreira Gomes tem 
um dos poderios mais duradouros. Em Sobral, a ação 
política da família teve início no século XIX, quando 
Vicente Cesário Ferreira Gomes foi o primeiro prefeito 
no período Republicano. No ano passado, o sobrinho 
bisneto de Vicente, Cid Ferreira Gomes, deixou a mes-
ma Prefeitura após oito anos consecutivos.

Um outro tronco da família dita os rumos de Aca-
raú, tendo como expoente o deputado Aníbal Gomes. 
Outras oligarquias com atuação na Zona Norte são os 
Arruda Coelho e os Osterno Aguiar.

Em Massapê, as famílias Albuquerque e Pontes 
disputam o comando político. Em Camocim, a família 
Aguiar, derrotada em outubro, já comandou a Pre-
feitura por 12 mandatos desde 1947, de forma não 
consecutiva.

Em Maracanaú, a família Costa Lima assumiu 
o comando na década de 80 e só deixou a Prefeitura 
no ano passado, após 20 anos. Em Caucaia, a família 
Arruda consolida um núcleo de poder relativamente 
recente, em mais uma mostra de que a redemocratiza-
ção, em muitos locais, não representou ainda a ruptura 
das tradicionais estruturas de poder do estado.

CORRUPÇÃO
Impunidade ainda é uma marca

A luta contra os assaltos aos cofres públicos con-
tínua. Nos últimos 20 anos houve vários avanços. Mas 
a impunidade ainda é uma marca no País. Segundo 
observadores internacionais o índice de impunidade 
no Brasil ainda é o mesmo de 1988

Soraya Aggege da Agência GLOBO

[15 Março 2h11min 2005]

Escândalos de corrupção, com assaltos aos co-
fres públicos, não faltaram nos últimos 20 anos. Graças 
à transparência trazida pela democracia e à pressão 
dos brasileiros, um presidente acusado de corrupção 
foi destituído e o grupo de deputados chamados de 
anões do Orçamento foi cassado por irregularidades. 
Também o Senado cortou na própria carne. Mas a 
impunidade em casos de corrupção ainda é uma das 
mazelas do País. Exemplo disso é o caso do juiz apo-
sentado Nicolau dos Santos Neto. Mesmo condena-
do, está “tecnicamente solto” em sua mansão, como 
dizem os promotores que investigaram o desvio de 
verbas públicas para a construção do fórum trabalhis-
ta em São Paulo.

“Mesmo com a prisão decretada até 2008. Nicolau 
está tecnicamente solto. A PF não tem supervisionado 
a prisão por falta de efetivo. O que foi símbolo da Jus-
tiça, virou ícone da impunidade,” diz a procuradora da 
República Janice Ascari.

Na mansão de número 183 da Rua Amariles, em 
Cidade Jardim, onde Nicolau vive, a Polícia Federal 
não pode entrar, por força de uma determinação ju-
dicial obtida por Nicolau. Deveria manter policiais do 
lado de fora. Mas diante da casa e nas imediações não 
há sinal da PF. Um vigia da rua disse que “de vez em 
quando” aparece um policial e fica algumas horas na 
porta do juiz, mas não diariamente.

A PF foi procurada, por telefone e por e-mail, mas 
não quis se manifestar. Uma pessoa que atendeu ao 
interfone na casa do juiz aposentado pediu que a re-
portagem procurasse pelo advogado Ricardo Sayeg. 
Ele não quis falar.
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Há outros exemplos de corrupção e impunidade 
pelo País. Não há mecanismos de medição correta 
dos caos, mas a ONG Transparência Brasil criou um 
endereço eletrônico que monitora, diariamente, as 
notícias de corrupção em 60 jornais (www.deunojor-
nal.gov.br).

O Instituto Transparência Internacional divulga 
anualmente um índice de percepção da corrupção. No 
último, de 2004, o Brasil se manteve com 3,9 (numa 
escala pontuada de zero a dez, onde zero é o maior 
grau de corrupção). A média é igual desde 1998.

“Isso significa que as medidas adotadas não 
conseguiram reverter expectativas. Nada mudou na 
percepção da sociedade”, diz a Deputada e ex-Juíza 
Denise Frossard (PPS – RJ), fundadora da Transpa-
rência Brasil.

E as CPI, mecanismo imediato da democracia, 
têm sido ineficientes. “Já se revelou que há corrupção 
no próprio instrumento criado para combater a corrup-
ção”. afirma Frossard, lembrando do recente caso do 
Deputado André Luiz (sem partido – RJ), acusado de 
extorquir dinheiro de Carlos Augusto Ramos, o Carli-
nhos Cachoeira, na CPI da Loterj.

Segundo Denise Frossard, falta ação política 
contra a impunidade. “Temos melhorado aos poucos, 
não aos saltos, como gostaríamos. Com novos instru-
mentos, podemos melhorar muito mais”, afirma. Para 
a Deputada, é preciso que o Governo abra o Sistema 
Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal (SIAFI), à população e mude o Orçamento, 
de modo que não permita barganhas políticas. Além 
disso, na opinião dela, a Receita Federal deveria guar-
dar as declarações do Imposto de Renda por mais de 
cinco anos.

Para o Ministro Waldir Pires, da Controladoria-
Geral da União (CGU), o Brasil ainda tem uma demo-
cracia frágil, mas caminha na criação de mecanismos 
de controle: “A complacência com a corrupção tem 
quatro séculos. A impunidade é imensurável. A prática 
brasileira é coronelista. O graúdo ainda é privilegiado. 
Estamos evoluindo muito neste Governo, mas é preciso 
haver uma articulação conjunta de todos os setores, 
inclusive do Judiciário”.

Já o Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, 
ressalta que todo o Governo está mobilizado no com-
bate à corrupção, com ênfase para a PF: “Com isso, 
conseguimos um salto quantitativo que se transfor-
mou em salto qualitativo. A PF não hesitou em cortar 
na própria carne, foi em cima de delegados e agentes 
e acabou fazendo um processo de autodepuração. O 
objetivo de tudo isso é justamente acabar com a impu-
nidade. O medo da punição coíbe a corrupção, dá um 
sentido pedagógico. Nosso Judiciário é lento, mas o 
que diminui a criminalidade não é o tamanho da pena 
e sim a certeza da punição”.

Um novo ritmo no combate à corrupção

[15 Março 2h11min 2005]

Nos últimos 20 anos, muito se ampliou a atuação 
do Ministério Público, com a edição da Lei nº 7.347, 
de 1985, e a consolidação de um novo instrumento 
de defesa da coletividade – a ação civil pública. A 
expansão dessa via de participação política só seria 
possível num cenário de revitalização democrática, 
onde a valorização da dimensão comunitária pudesse 
sobrepor-se à vertical e autoritária condução dos pro-
blemas sociais e ao individualismo estimulado pelos 
fautores do poder.

O protagonismo do Ministério Público na defesa 
dos interesses coletivos e na fiscalização de políticas 
públicas corresponde ao “ativismo judicial”, resultando 
na judicialização de conflitos antes restritos ao Exe-
cutivo e ao Legislativo. Tal fato reflete o deslocamen-
to do centro de gravidade do fenômeno democrático, 
que deixou de girar apenas em torno do sufrágio para 
conceber, também. Maior participação na afirmação 
das expectativas de bem-estar coletivo. A redemocra-
tização produziu, sim, variações no campo da parti-
cipação comunitária, com novos espaços de solução 
de conflitos.

O processo de redemocratização repercutiu na 
relação entre Ministério Público e sociedade, pontuada, 
hoje, por saudável interdependência, com crescente 
provocação dos segmentos organizados que percebem 
no Ministério Público um canal de representação efi-
caz, por ser portador de instrumentos garantidores de 
maior mobilidade, tais como o inquérito civil e o termo 
de ajustamento de conduta. Longe de ser uma forma 
negativa de tutelar a cidadania, a presença do Minis-
tério Público na arena social será tanto mais legítima 
quanto mais interativa for sua atuação com a sociedade. 
Assim também deve caminhar a democracia, buscando 
firmar-se como destino perene da nação.

Apesar dos avanços, ainda são muitos os males 
do cotidiano. O maior deles é a corrupção. A baixa pon-
tuação do Brasil no ranking divulgado pela Transpa-
rência Internacional (3,9 pontos) é um triste indicativo. 
Nesse campo, verifica-se o papel atuante do Ministé-
rio Público, seja com medidas de responsabilização 
penal, seja por meio de ações de improbidade, com 
sanções de suspensão de direitos políticos, perda do 
cargo e ressarcimento do erário, entre outras penali-
dades, numa inequívoca demonstração de compro-
misso institucional.

Mas não são poucos os entraves. O excessivo 
atraso no andamento de ações judiciais, a existên-
cia de normatividade obsoleta e projetos descabidos 
conspiram na linha oposta à luta contra a corrupção, 
comprometendo, nesse ponto, o ideal democrático 
e fomentando a impunidade. A PEC nº 358, de volta 



06540 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2005

à Câmara, quer, por exemplo, no bojo da reforma do 
Judiciário, a adoção de foro privilegiado para ex-au-
toridades, inclusive em ações de improbidade. Grave 
é o embaraço, pois “prerrogativa de foro” se destina 
ao cargo, não à pessoa que o exerceu. Tal privilégio, 
além de ofensivo à igualdade, concentra poderes nos 
tribunais, já assoberbados com julgamentos de recur-
sos, congestionando o trânsito da Justiça. Democracia 
pressupõe amplo e ágil acesso à jurisdição. A demo-
cracia brasileira não deve avançar em ritmo de tango, 
com dois passos à frente e três para trás.

Nicolau Dino é presidente da Associação Nacio-
nal dos Procuradores da República (ANPR).

JUSTIÇA

Avanços a passos lentos

O Brasil tem um dos maiores índices per capita 
de ações judiciais no mundo. Entretanto, a grande de-
manda pela Justiça não é garantia de que ela esteja 
acessível a todos os brasileiros

Ricardo Galhardo e Bernardo de la Peña da 
Agência O Globo

(15 Março 2h11min 2005)
Entre 1990 e 2003, o número de processos na 

Justiça comum aumentou em 330%. Enquanto isso, a 
população brasileira cresceu cerca de 20%.

“Quando a sociedade descobre o Judi-
ciário como meio de acesso à cidadania, ela 
encontra um poder desestruturado. Desapa-
relhado do ponto de vista material e de ferra-
mentas para atuação processual. Os processos 
não terminam. Cabe recurso sobre tudo”

A conclusão é quase unânime entre magistra-
dos e autoridades: com o regime democrático, a Jus-
tiça brasileira avançou. Um novo Ministério Público foi 
desenhado pela Constituição de 1988, foram criados 
os juizados especiais, de pequenas causas, a Lei de 
Improbidade Administrativa e o Código de Defesa do 
Consumidor. Mesmo passados 20 anos, porém, todos 
concordam que ainda é necessário reduzir o número 
de processos, agilizar a Justiça e garantir o acesso a 
ela a todos os brasileiros.

Entre 1990 e 2003, o número de processos na 
Justiça comum aumentou em 330%. Enquanto isso, 
a população brasileira cresceu cerca de 20%. Este 
aumento vertiginoso da procura pelo Judiciário é, se-
gundo especialistas, conseqüência da redemocrati-
zação brasileira.

“Hoje temos um dos maiores índices per capita 
de ações judiciais do mundo”, lembra o ex-ministro da 
Justiça Miguel Reale Jr. “Essa tendência foi em gran-
de parte contida pela ausência de vida democrática”, 
completa a professora Maria Tereza Sadek, do Depar-
tamento de Ciências Políticas da USP.

Pelos números do governo, há um processo para 
cada sete brasileiros. A estimativa, no entanto, não 
quer dizer que as pessoas tenham acesso à Justiça. 
No Brasil, os recursos ao Judiciário, que lotam gabi-
netes de juízes e tribunais, são um negócio usado por 
empresas e uma manobra muitas vezes adotada pelo 
próprio governo. O aumento da demanda não repre-
senta a democratização da Justiça, dizem especialis-
tas. “O processo democrático não ocorreu na Justiça 
e o grande vilão é o Estado”, diz Reale Jr.

Segundo estimativas, 90% das ações estão re-
lacionadas ao poder público e a um grupo pequeno 
de empresas, na maioria prestadoras de serviços. O 
grosso da população fica com os 10% restantes. “Na 
verdade, o número de processos é grande, mas são 
poucas empresas e o governo que se utilizam do Ju-
diciário. A solução de problemas do Judiciário passa 
pela necessidade de diminuir o número de processos. 
Temos de descongestionar os tribunais e em relação 
a isso foi feito pouca coisa”, afirma o secretário de 
Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Sér-
gio Renault.

“Pode-se sustentar que o sistema judicial esti-
mula um paradoxo: demandas de menos e demandas 
de mais. Ou seja, de um lado, expressivos setores da 
população acham-se marginalizados dos serviços ju-
diciais. De outro, há os que usufruem em excesso da 
Justiça, gozando das vantagens de uma máquina lenta, 
atravancada e burocratizada”, conclui Maria Tereza.

Um exemplo de experiência bem sucedida nos 
últimos 20 anos são os juizados especiais. Para Re-
nault, o instrumento mais importante de acesso da 
população de baixa renda à Justiça. Os estaduais são 
os grandes responsáveis pelas relações de consumo, 
onde são julgadas as causas de menor valor e, no caso 
dos criminais, os crimes de menor poder ofensivo. Nos 
federais, é onde se concentram as ações referentes 
à Previdência.

A Lei nº 9.099 de 1995, que criou os juizados 
especiais, este ano faz dez anos. A legislação estabe-
leceu um limite de 40 salários-mínimos para as ações. 
Nos processos que envolvem menos de 20 salários-
mínimos, o interessado não precisa de advogado. “No 
Judiciário, é a coisa mais importante que ocorreu. A 
população ficou mais perto. Não só aproximou como 
simplificou” diz a juíza Denise Kruger Pereira, presidente 
do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Além do acesso difícil, a morosidade e inefici-
ência dos processos, a falta de estruturas material e 
humana, os equívocos na legislação processual e a 
postura encastelada de alguns juízes ajudam a forjar 
na sociedade uma imagem negativa do Judiciário. Cal-
cula-se que se a partir de hoje não fosse apresentado 
nenhum novo caso, o Judiciário levaria entre cinco e 
oito anos para solucionar as ações pendentes.
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A professora Maria Tereza Sadek afirma que a 
reforma do Judiciário aprovada pelo Congresso depois 
de 13 anos de tramitação, embora insuficiente, é um 
bom sinal de que as mudanças na Justiça estão em 
curso e que o processo é irreversível. “Criou-se a per-
cepção de que é um tema relevante, que tem que ser 
tratado pelo poder público e que é possível resolver 
os problemas. As mudanças virão, quer se queira ou 
não”, afirma Maria Tereza.

O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, 
admite que o sistema judiciário ainda não foi total-
mente democratizado. Segundo ele, para aprimorá-
lo, o governo está agindo em três frentes: reformas 
constitucionais, mudanças infraconstitucionais e rea-
dequação da gestão administrativa. “Houve avanços 
desde a Constituição de 1988 e pretendemos agora 
que se acelerem. Depois de aprovarmos uma refor-
ma que estava parada há 13 anos, logo na semana 
seguinte, enviamos ao Congresso 26 projetos de lei 
para simplificar o sistema. Além disso, a reforma apro-
vou a criação do Conselho Nacional de Justiça, que 
vai concentrar poderes de correição, planejamento 
estratégico. técnico e mudanças de gestão”, afirma o 
ministro da Justiça.

O presidente da Associação dos Magistrados 
Brasileiros, Rodrigo Collaço, acha que a grande trans-
formação aconteceu no perfil dos processos. Para ele, 
as pessoas passaram a conquistar a sua cidadania na 
Justiça, em ações que discutem dos preços das pas-
sagens de ônibus aos reajustes de mensalidades. Em 
parte, esse movimento é atribuído à criação do Código 
de Defesa do Consumidor. Ele diz que vem dai parte 
dos problemas: “Quando a sociedade descobre o Judi-
ciário como meio de acesso à cidadania, ela encontra 
um poder desestruturado. Desaparelhado do ponto de 
vista material e de ferramentas para atuação proces-
sual. Os processos não terminam. Cabe recurso sobre 
tudo”, diz Collaço, que apóia a reforma processual.

As Defensorias Públicas são consideradas um 
importante instrumento de democratização do Judici-
ário. “É a mais importante forma de democratizar. É o 
advogado do povo”, diz a professora Maria Tereza.

“Existe uma preocupação por parte do governo. 
Por isso, incluímos na reforma do Judiciário a autono-
mia das Defensorias Públicas e sua criação nos esta-
dos em que ainda não existem, como é o caso de São 
Paulo” afirma o ministro da Justiça. Pesquisa realizada 
pelo ministério em dezembro de 2004 mostra que o uso 
da Defensoria Pública ainda é incipiente, passados 17 
anos da promulgação da Constituição, que criou esse 
instrumento. Em média, os estados gastam apenas 
R$3,91 per capita ao ano com advogados públicos. 
As defensorias estão instaladas em apenas 42,3% das 
comarcas e o maior percentual de cidades não aten-

didas está justamente nas regiões com pior Índice de 
Desenvolvimento Humano.

No caminho da democratização

Dalmo de Abreu Dallari

[15 Março (2h11mim 2005)].

“O Brasil está no caminho da democrati-
zação, mas é preciso acelerar a caminhada”.

Democracia é muito mais do que um conjunto de 
formalidades, embora seja necessário o atendimento 
de certos requisitos formais para viabilizar e tornar re-
aliade o ideal democrático. Quando, há 20 anos, nós, 
que lutávamos pela democratização do Brasil, festeja-
mos o advento de uma nova situação política, regulada 
pelo direito, sonhávamos com uma sociedade em que 
a pessoa humana e sua dignidade fossem os valores 
supremos, pressupondo a implantação de instituições 
que levassem a esse resultado. Tínhamos derrubado 
fortes barreiras, graças à persistência e, muitas ve-
zes, com o sofrimento de brasileiros inconformados 
com o poder arbitrário e com as violências e injusti-
ças que dele decorriam. A luta contra a ditadura tinha 
despertado a consciência de muitos brasileiros para a 
necessidade de eliminar injustiças antigas, para o que 
seria necessário dotar o Brasil de uma Constituição 
que expressasse os valores e as aspirações de todo 
o povo brasileiro e assegurasse a existência e o livre 
funcionamento de um governo e de instituições que 
agissem dando prioridade absoluta à realização dos 
ideais supremos da nacionalidade.

Falava-se em retorno à democracia no Brasil e 
o que se expressava dessa forma era o desejo de eli-
minação do poder arbitrário e de implantação de um 
governo escolhido pelo povo e comprometido com a 
preservação da liberdade e a busca da justiça. Assim é 
que se propôs a formação de um novo governo direta-
mente escolhido pelo povo e a imediata convocação de 
uma Assembléia Nacional Constituinte. Esses objetivos 
imediatos não refletiam a convicção de que, satisfeitas 
essas formalidades, estaria realizada a democracia, 
mas expressavam a consciência de que haveria todo 
um processo a ser desenvolvido e de que para isso 
era indispensável à existência de regras fundamentais 
de organização e funcionamento da sociedade, assim 
como de um governo, que fossem instrumentos eficien-
tes para a consecução dos objetivos maiores.

Retorno à democracia, naquelas circunstâncias, 
era uma expressão simbólica, que continha o ideal de 
eliminação de todos os elementos não-democráticos 
da sociedade brasileira. A ditadura militar implantada 
no Brasil em 1964 havia deixado muito evidente para 
os brasileiros que o uso da força não é o caminho 
para a conquista da liberdade, da justiça e da paz e 
as discussões sobre a democratização inspiraram e 
estimularam a tomada de consciência sobre as muitas 
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injustiças existentes na sociedade brasileira e sobre o 
conteúdo da expressão democracia. Pode-se resumir 
em três valores básicos o ideal democrático que co-
meçou a ser realizado no Brasil há 20 anos: liberdade, 
implicando não apenas o direito mas também o poder 
de ser livre; igualdade, como o direito de ser tratado 
como igual, sem sofrer qualquer espécie de discrimi-
nação, mas também a igualdade de oportunidades; e 
participação, que é o direito de participar do governo, 
não apenas elegendo representantes mas influindo nas 
decisões, além da possibilidade de participação em 
todos os benefícios que a vida social proporciona.

Tudo isso faz parte do ideal democrático, cuja 
consecução exige respeito para dignidade de todos 
os seres humanos, solidariedade, espírito público e 
compromisso com a justiça, sobretudo daqueles que 
são detentores de algum poder de decisão e que po-
dem exercer influência nas esferas pública e privada, 
exigindo também coerência e determinação, para que 
não haja acomodações egoístas e interesseiras e tran-
sigências com pessoas, atos e situações que se opõem 
à democracia. O Brasil está no caminho da democrati-
zação, mas é preciso acelerar a caminhada.

Dalmo de Abreu Dallari é jurista

DIREITOS HUMANOS

A tortura sobrevive

Símbolo da ditadura tortura hoje ainda está entre 
nós, principalmente como recurso policial. As estatís-
ticas são alarmantes. Para as vítimas, restam o temor 
e medo causa da impunidade

Soraya Aggege da Agência O Globo

[15 Março (2h11min 2005)]

Foi torturada com um alicate, apertado várias 
vezes sobre os bicos de seus seios. A moça ficou trau-
matizada, não consegue contar sua história.

Instrumento mais atroz da ditadura, a tortura está 
em pleno vigor nos órgãos de segurança pública do 
País, quatro anos após ter se tornado crime inafiançá-
vel no Brasil democrático. E o que revela levantamen-
to reconte da Campanha Nacional Contra a Tortura, 
mantida por ONG e pelo governo federal.

Foram checados 2.206 casos, entre outubro de 
2001 e fevereiro de 2004. A fonte foi o SOS Tortura, 
que recebeu 25.698 denúncias no período e hoje está 
desativado. Os dados foram cruzados com os do rela-
tório “Brasil nunca mais’, sobre a ditadura. O resultado 
é uma radiografia tenebrosa: ‘Os motivos não são mais 
políticos, pois o objetivo hoje é tirar informações de 
suspeitos. Mas os instrumentos se repetem: pau-de-
arara, palmatórias, choques, afogamentos. Do mesmo 
modo que na ditadura. os agentes são quase todos 
‘homens da lei’, diz Rosiana Queroz, coordenadora do 

Movimento Nacional de Direitos Humanos, que fechou 
o levantamento.

Do total de casos, 90% das vítimas foram tortu-
radas por agentes do Estado, principalmente policiais 
civis (31,4%), militares (30,6%) e carcereiros (14%). 
A maioria, 64,6%, no Interior, principalmente nos es-
tados de Minas, São Paulo, Pará e Bahia. Outra radio-
grafia mostra a impunidade dos torturadores: do total 
de casos denunciados ao Ministério Público (78%) e 
ás corregedorias, até hoje somente dez foram conde-
nados pela Lei da Tortura.

Além dos números, e sem o disque-tortura para, 
pelo menos, integrar a estatística, as vítimas vivem 
com medo de expor suas histórias por causa da impu-
nidade. Mas não é muito difícil encontrá-las. Bem ao 
lado da casa do presidente Luiz lnácio Lula da Silva, 
em São Bernardo do Campo, um caso atraiu a aten-
ção da Justiça.

Um grupo de cinco rapazes e uma moça foi bar-
baramente torturado por 20 policiais, no ano passado. 
Quatro dos policiais agora respondem a um proces-
so, mas ainda em liberdade. Os jovens foram detidos, 
suspeitos de formar a chamada ‘quadrilha da loira, que 
furtava carros na cidade. O agravante é que um policial 
tivera equipamentos de seu carro furtados.

Como na ditadura, os jovens foram tirados de 
suas casas, sem direito de defesa algum. Ficaram 
desaparecidos por mais de uma semana, apesar das 
buscas e do desespero de suas famílias. Depois, en-
contrados, eles contaram que foram levados para di-
versas delegacias.

A moça, de 19 anos, tinha como indício contra ela 
o fato de ser loira e de ter um colega de 24 anos dono 
de um carro equipado. Foi torturada com um alicate, 
apertado várias vezes sobre os bicos de seus seios. 
A moça ficou traumatizada, não consegue contar sua 
história. O dono do carro, que é gráfico, foi torturado 
por mais de 24 horas seguidas, com o mesmo alicate 
apertado sobre os dedos da mão, palmatórias, socos 
e chutes.

“Foi uma coisa digna da ditadura. Já tinha lido 
sobre isso, mas nunca imaginei que poderia acontecer 
comigo. Não acho que o problema seja a nossa demo-
cracia, mas sim os maus policiais. Não foi por eu ser 
pobre ou rico. Poderia ser com qualquer um. E essa 
história estragou as nossas vidas”, conta a jovem.

Os jovens ficaram 110 dias presos, até que a 
policia prendeu outro grupo sob acusação idêntica. 
Quando a moça e seus amigos foram depor, o juiz 
perguntou por que todos tinham sinais de sangue nos 
olhos. A tortura foi então revelada. Quatro policiais fo-
ram presos por dois meses. Agora, estão todos soltos 
e os jovens temem sua vingança.
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Cidadania é uma conquista e não uma dádiva

Mário Mamede

[15 Março 2h11min 2005]

A riqueza produzida por todos deve ser melhor 
distribuída e os recursos públicos aplicados em políticas 
consistentes garantidoras da dignidade humana.

Analisar o processo de (re)democratização do Es-
tado brasileiro é uma tarefa que, mesmo considerando 
óticas diferenciadoras e conflitantes de conservadores 
e progressistas, encerra um aspecto que não pode ser 
subtraído desta discussão. A visão daqueles que, como 
eu, viveram uma época de subtração de direitos e liber-
dades é diferente daqueles que, mais jovens, nasceram 
após regime de exceção. Essa diferenciação se faz pelos 
componentes de muitas lembranças e emoções.

Para um jovem, a análise desses fatos, feita por 
meio de consultas a livros ou documentos, por mais 
rigorosa e aprofundada que seja, não lhe permite ter a 
exata valoração de como são preciosas as conquistas já 
incorporadas aos seus direitos de cidadania. Participar 
do grêmio ou do centro acadêmico, expressar idéias, 
reivindicar direitos, votar, manifestar sua preferência 
partidária, são fatos absolutamente normais. Esses 
direitos, entretanto, foram conquistados às custas de 
muita luta e sacrifício de tantos que têm seus nomes 
registrados na história recente e outros que, anônimos, 
também engrandecem a luta de um povo.

No mais longo período de exceção da história 
do País, iniciado com o golpe militar de 64, os presos 
políticos e seus familiares tiveram um importante papel 
na contestação e denúncia dos atos de arbítrio. Mesmo 
encarcerados, não silenciaram. As prolongadas greves 
de fome, os manifestos que faziam chegar à socieda-
de e entidades internacionais de direitos humanos e a 
luta pela anistia animaram estudantes, trabalhadores, 
artistas, intelectuais e outros segmentos da sociedade, 
desencadeando uma grande onda cívica pelo restabe-
lecimento das liberdades democráticas.

A conquista da anistia, em 1979, ainda que não 
tenha sido ampla, geral e irrestrita, é um dos mais impor-
tantes marcos na reconstrução democrática. Em 1982, 
reconquistamos o direito do voto e acabamos com a ina-
ceitável figura dos senadores, governadores e prefeitos 
biônicos, indicados pelo regime militar. Esses avanços 
culminaram com um dos mais importantes movimentos 
cívicos no sais que foi a campanha das Diretas Já.

Tropeçamos no colégio eleitoral que elegeu Tan-
credo e deu posse a José Sarney e depois retomamos 
o direito de eleger, pelo voto direto, o presidente da 
República. A maioria dos eleitores optou por Collor de 
Melo. A indignação com a corrupção, que caracterizou 
seu governo, levou o povo de volta às ruas para exigir 
o primeiro impeachment na história do país. E viva nós 
e viva as caras pintadas!

A Constituição Cidadã, fortemente impregnada 
dos generosos valores de direitos humanos foi promul-
gada em 1988. Consolidava-se o Estado Democrático 
de Direito. Pudemos assistir então um presidente civil, 
eleito pelo voto direto, passar a faixa presidencial para 
outro civil, eleito sem qualquer ameaça de golpe ou 
conspirações.

Criamos as condições para avançarmos na cons-
trução de um modelo social que seja garantidor de eqüi-
dade e de justiça social, em que os conflitos inerentes 
às relações individuais e coletivas sejam resolvidos 
pela mediação e nunca pela violência. Desenvolvemos 
importantes mecanismos de exercício de democracia 
ativa. Por meio dos Conselhos de Participação e de 
instrumentos como o orçamento participativo, a socie-
dade, cada vez mais, exerce forte influência não só na 
definição das políticas públicas, mas no seu acompa-
nhamento e fiscalização.

Muito embora os direitos fundamentais da pessoa 
humana estejam garantidos corno princípios constitu-
cionais, a sua efetivação se faz em ritmos diferencia-
dos pelas características de nosso pacto federativo, 
que deve respeitar a autonomia de cada uma de suas 
unidades, diferentes em suas características, peculia-
ridades e potencialidades.

Há uma desigualdade norte-sul a ser superada 
e que já começa a ser trabalhada num grande projeto 
de integração nacional. Há uma exclusão social que 
não pode mais ser suportada, e que tem merecido do 
governo federal, políticas públicas amplas, somadas 
a ações focais compensatórias.

Por outro lado, no Ceará é preocupante a enorme 
concentração de renda. Sabemos que os indicadores de 
exclusão social não se explicam somente pela desigual-
dade norte-sul ou pelas questões climáticas de nossa 
região. A riqueza produzida por todos deve ser melhor 
distribuída e os recursos públicos aplicados em políticas 
consistentes garantidoras da dignidade humana. É preci-
so que parcela da elite nacional e cearense tome consci-
ência que não é possível manter o modelo concentrador 
de renda e riqueza às custas da grave exclusão social. A 
história do nosso povo (re)afirma a verdade de que cida-
dania é uma conquista e não uma dádiva.

Mário Mamede é secretário-adjunto da Secre-
taria Especial de Direitos Humanos da Presidência 
da República.

Na ditadura como agora

Trinta anos atrás. Carlos Gilberto Pereira, hoje 
com 56 anos, foi torturado de maneira semelhante ao 
do grupo de jovens de São Bernardo do Campo, por 
militar na Ação Popular. Hoje ele é conselheiro do Gru-
po Tortura Nunca Mais e acompanha casos de vítimas 
da tortura na democracia.
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“A tortura de hoje é uma extensão da ditadura, 
inclusive com os mesmos métodos, da Escola da Amé-
rica (montada na época pelos Estados Unidos, no Pa-
namá). Penso que não se faz democracia com tortura, 
nem com tanta impunidade”, adverte Carlos.

Preso político por três anos, o próprio secretário 
nacional dos Direitos Humanos. Nilmário Miranda, sen-
tiu na pele a atrocidade policial. “Entendo que a tortura 
é um crime de Estado. E eu temi que a Lei da Tortura 
não pegasse. Mas pegou. Hoje há uma coibição. O pro-
blema não é o número de casos, mas a impunidade. 
E creio que ela está diminuindo”, diz ele..

Segundo o secretário, neste ano o Comitê de 
Abolição da Tortura (CAT) da ONU virá ao Brasil para 
averiguação. Eles virão no meio do ano, e, com cer-
teza, encontrarão um quadro muito melhor. Embora 
ainda insatisfatório, o combate à tortura melhorou, 
com relação à visita do relator da ONU Nigel Rodley 
em 2000”, afirma Nilmário.

Voz e Vez

Explosão das minorias

Os ventos da redemocratização política sopraram 
para outras áreas. A luta contra as outras formas de 
mandar calar boca ganhou força, foi às ruas, conquis-
tou direitos e agora olha de frente o longo caminho de 
desafios a percorrer. 

Fernanda da Escóssia e Flávio Freire da Agên-
cia O Globo

(15 Março 2h11min 2005)

Há 20 anos, o “homossexualismo” era conside-
rado doença pelo Ministério da Saúde, as mulheres 
lutavam por estabilidade no trabalho durante a gra-
videz e o movimento negro brigava para que o País, 
considerado exemplo de democracia racial, admitisse 
a existência de racismo. A redemocratização na polí-
tica trouxe a explosão dos movimentos das chamadas 
minorias – movimentos que já existiam, mas tiveram, 
com o fim da ditadura, o palco perfeito para se disse-
minar pelo País. Lutas reprimidas pelo regime militar e 
muitas vezes consideradas secundárias pela esquerda 
encontraram sua hora, pois a democracia político-re-
presentativa abriu espaço para questionar outras prá-
ticas autoritárias na sociedade.

Quem optava pela luta pública tinha de convi-
ver com o preconceito: “Diziam que a gente não tinha 
o que fazer”, lembra Vera Soares, coordenadora do 
UNIFEM (Fundo de Desenvolvimento das Nações 
Unidas para a Mulher). Ela destaca que movimento 
de mulheres muito influenciou a redemocratização, 
destacando-se nas campanhas da anistia encontra a 
carestia, por exemplo.

Quem viveu essa época passou por militâncias 
múltiplas. O economista Marcelo Paixão, de 38 anos, 

se filiou ao PT aos 1 anos. Foi militante secundarista, 
universitário, sindical, até entrar no movimento negro 
– um dos mais perseguidos pela ditadura. O Censo de 
1970 suprimiu a classificação por raça/cor. Hoje, prestes 
a se desfiliar do PT e doutorando pelo luperj, Paixão 
analisa: “Na época da ditadura, havia uma primazia na 
luta. O mais importante era alcançar a democracia, o 
socialismo, e tudo tinha que ficar para depois desse 
dia final. Não se via que o processo de construção da 
democracia passava por outras lutas, que combatiam 
práticas sociais autoritárias”.

Havia outras formas de mandar calar a boca, além 
do aparato autoritário. Não bastava mudar o computa-
dor, era preciso mudar o programa. Para o presidente 
da Fundação Cultural Palmares, Ubiratan Castro, a 
ditadura foi marcada pela repressão dos movimentos 
sociais em nome da unidade nacional. “Na ditadura, 
a repressão tornava impossível falar de diversidade 
racial. A transição da ditadura para a democracia foi 
marcada por mecanismos que permitiam a igualdade 
de expressão”, lembra.

Cláudio Nascimento, de 34 anos, secretário de 
Direitos Humanos da Associação Brasileira de Gays, 
Lésbicas e Transgêneros (ABGLT), completa este ano 
20 anos de militância, iniciada no movimento secun-
darista. Diz que o homossexual é um cidadão de se-
gunda classe, apesar de pagar impostos e levar para 
as ruas quase três milhões de pessoas nas paradas 
gays em 53 cidades brasileiras. Só a de São Paulo 
atrai 1,5 milhão de pessoas: “Ainda não incluímos na 
Constituição a proibição da discriminação por orien-
tação sexual. Dizem que está incluída na questão de 
gênero, mas não é a mesma coisa”.

Nascimento diz que o Congresso está hoje mais 
atrasado que a Justiça – que já reconheceu, por exem-
plo, casos de direito a herança e inclusão em plano 
de saúde entre casais gays, bem como o direito de 
mães lésbicas manterem a guarda dos filhos em caso 
de separação. O projeto que permite a união estável 
entre pessoas do mesmo sexo tramita no Congresso 
desde 1995.

Leia mais sobre esse assunto
15-3-2005 02:11:15 – Demarcação de reservas 

ainda é um problema
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Demarcação de reservas ainda é um problema

(15 Março 2h11min 2005)

Responsáveis por 12% do território nacional, as 
reservas indígenas estão divididas em 600 áreas es-
palhadas pelos 27 estados. Um sexto dessas reservas, 
entretanto, ainda está em fase de demarcação, segun-
do a Funai. A mais polêmica delas é a Raposa Serra 
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do Sol, em Roraima. O governo reluta em demarcar a 
área em meio a pressões de fazendeiros e políticos.

O processo de regularização de metade das cem 
áreas não legalizadas esbarra em conflitos agrários com 
fazendeiros, madeireiros e garimpeiros que procuram a 
Justiça e muitas vezes conseguem interromper o pro-
cesso. “Quando você reconhece uma terra indígena, 
os fazendeiros entram com uma liminar dizendo que 
estão lá há muito tempo. Eles entram com recurso, o 
juiz dá a liminar. Uma montanha de terras indígenas 
está em suspensão pelo Judiciário”, diz o presidente 
da Funai, Mércio Pereira Gomes.

Entre as 600 áreas, 354 ou 59% delas já estão 
regularizadas, com registro no cartório de imóveis e 
na Secretaria de Patrimônio da União. Outras 45 es-
tão homologadas pela União. Além disso, 44 tiveram 
seus limites reconhecidos pelo governo federal e 22 
já tiveram seus limites aprovados pela Funai. E 135, 
ou seja, 22,5% são terras indígenas que ainda estão 
em estudo pela Funai.

Segundo o presidente do órgão, as cem que fal-
tam são pequenas áreas, que representam cerca de 
10% do total de terra a serem demarcadas. Em todo 
o país, vivem aproximadamente 430 mil índios de 220 
etnias diferentes. A população indígena está em cresci-
mento nos últimos 30 anos. “Hoje, são três vezes mais 
do que em 1955, quando viviam no País cerca de 120 
mil índios”, explica Gomes.

Em termos de volume de terras, a maior parte 
das reservas está no interior do país, especialmente 
na Região Norte. As terras indígenas representam, por 
exemplo, 22% da Amazônia ou um milhão de quilôme-
tros quadrados dos 4,8 milhões de quilômetros quadra-
dos que compreendem a Região Amazônica.

“No Nordeste, por exemplo, você tem pequenas 
terras na Paraíba, em Pernambuco e na Bahia. No 
Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em São Paulo 
é a mesma coisa. Tudo menor. Isso significa que o 
processo colonial destruiu a maioria das popula-
ções indígenas”, afirma o presidente da Funai. “E a 
diferença básica entre o Brasil colonizado antes e o 
colonizado depois do século XX. Esse é o resultado 
de 95 anos de política indigenista republicana com 
seus altos e baixos, durezas e dificuldades. O Bra-
sil é uma glória em relação aos outros países. Um 
milhão de quilômetros quadrados é uma Colômbia 
inteira”, conclui.

Leia mais sobre esse assunto
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de todos

Democracia e liberdade

Gilmar de Carvalho

(15 Março 2h11min 2005)
Em 1985 o colégio eleitoral elegeu Tancredo Ne-

ves: uma vitória das forças democráticas. A morte do 
presidente eleito foi um final infeliz e a posse do vice 
abriu novo ciclo na vida do brasileira.

Em relação às minorias, o movimento começou, 
ainda, na ditadura. A organização das mulheres vista, 
inicialmente, como mais uma importação de modismos 
norte-americanos e europeus, fez alarido.

Os homossexuais lançaram o “Lampião da Es-
quina” (1978), as lésbicas logo divergiram da visibili-
dade ao “amor que não ousa(va) dizer seu nome”, e 
deu-se um “racha”.

O movimento ecológico era visto, equivocadamen-
te, como diversionista, desviando o foco das questões 
políticas, num sentido estrito. Índios tomavam consci-
ência da importância do reconhecimento das etnias. 
Os negros elegiam Zumbi, herói da resistência, em-
balados pela proposta de Darcy Ribeiro (e Brizola) do 
“socialismo moreno”.

Com a volta ao estado de direito, esses movimen-
tos estavam, em tese, livres dos atentados às bancas 
de jornais, das ameaças nem sempre veladas e po-
diam mostrar sua cara.

Mas nem tudo foi fácil. Em 1985, os homosse-
xuais conviviam com a Aids, faziam parte dos “grupos 
de risco” e eram tidos como promíscuos. As mortes 
dos “olimpianos” ganhavam destaque, enquanto os 
pobres agonizavam nos hospitais para doenças in-
fecto-contagiosas.

A reabertura vai encontrar os homossexuais lu-
tando para (sobre) viver. Louve-se a ação dos Capas 
e de outros movimentos da sociedade civil que lutaram 
pela mudança de hábitos e pelo “sexo seguro”, contra o 
pânico disseminado pela mídia e pelo obscurantismo da 
Igreja, contra a “camisinha” e a favor da castidade.

Hoje, temos um leque que vai de academias a “gri-
ffes”, dos “multiplex” da rua Assunção a editoras, com os 
nus da “G Magazine” fazendo corar os leitores politizados 
do “Lampião”. A visibilidade ganhou as paradas, mas a 
morte de homossexuais continua uma constante, mal 
resolvidas, dos “tremes-tremes” às igrejas redondas.

A ecologia encontrou campo mais favorável. Era o 
destino do planeta que estava em jogo. A organização 
do Partido Verde veio deslanchar o processo e mais 
uma vez o papel de Fernando Gabeira foi importante, 
também, para a discriminação da maconha e para uma 
renovação dos métodos do fazer político inaugurados, no 
inicio dos anos 80, com o Partido dos Trabalhadores.

Os “Movimentos de Consciência Negra” foram 
uma resposta a um sentimento contra o preconceito. 
Nem tudo foi resolvido, mas hoje se pensa antes de 
dizer que “a mulata é a tal”, os negros estão nas uni-



06546 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2005

versidades (pela polêmica política das cotas), nos co-
merciais de tevê (por conta do “politicamente correto”) 
e já protagonizam telenovelas (Thais Araújo, em Da 
Cor do Pecado).

Muito pouco para uma luta que vem desde as 
travessias dos navios negreiros, açoites e sugestões 
que eu recebi (mais de uma vez) de subir pelo eleva-
dor de serviço. Exageros à parte (as camisetas 100% 
negro parecem um libelo racista) houve, na democra-
cia, muitos avanços desse movimento.

Os índios também foram beneficiados. Ganhos 
conquistados a duras penas. Depois de perseguições, 
maus-tratos, operações ideológicas de negação e de-
sautorização dos que reivindicavam o reconhecimento, 
ele tem vindo aos poucos. A democracia encontrou 
Tremembé organizados e conscientes de seus direi-
tos de cidadãos.

Os interesses da indústria de transformação do 
coco e, mais recentemente, as fazendas de criação 
de camarão, têm inibido a demarcação das terras. 
Um “resort” a ser construído na Região Metropolitana 
(Aquiraz) ocuparia parte das terras dos Jenipapo-Ca-
nindé. A prefeitura de Caucaia não tem interesse em 
demarcar terras tapeba que são pretendidas por famí-
lias envolvidas na política. E por ai vai...

Mas temos quatro etnias reconhecidas (Tremem-
be, Tapeba, Pitaguary e JenipapoCanindé), ensino in-
dígena, um Ministério Público atento, e uma luta-que 
se reforça no cotidiano.

As mulheres foram, em termos, as grandes ven-
cedoras. Não precisam mais queimar soutiens e estão, 
cada vez mais, no mercado de trabalho, ainda que ga-
nhando menos que os homens (exercendo as mesmas 
funções). Ainda são “objetos” (por quanto tempo?), alvo 
fácil das revistas masculinas, com seus cachês milio-
nários, se prestando ao “show” bizarros da indústria 
cultural. Dando o desconto, se fazem respeitar, deixa-
ram de ser “frágeis”, e avançaram muito.

Maria Luiza Fontenelle (em 1985) abriu caminho 
para o novo na política cearense (muitos pensam que 
foi lasso Jereissati). Hoje, temos muitas mulheres mo-
nitoradas por maridos, pais, tios, etc, mas temos uma 
Luizianne Lins, com luz própria, caminho traçado na 
contramão da própria estrutura partidária, sem abrir 
mão de uma boa briga, quando necessário.

Gilmar de Carvalho é professor do Curso de 
Comunicação Social da UFC

Outro projeto engavetado no Congresso é o novo 
Estatuto do Índio – o atual é de 1973. A mudança no 
Estatuto é considerada um dos instrumentos capazes 
de conter a especulação em terras indígenas, diminuir 
a violência e retirar o índio da condição de tutelado, 
ou seja, dar-lhe a capacidade de ser responsável por 
seus atos – analisando, em cada caso, seu grau de 
contato com a civilização.

Hoje o índio é impedido de exercer alguns atos 
da vida civil, como receber empréstimos, e só pode 
agir sob tutela da União. A Constituição de 1988 ex-
tinguiu a tutela ao considerar os índios um povo que 
precisa da proteção do Estado, mas é capaz de agir 
como parte legítima em defesa de seus interesses. Na 
prática, porém, vale o velho Estatuto.

Vinte anos depois da redemocratização, as mino-
rias tomaram o noticiário. As mulheres já são maioria: 
representam 51% da população e comandam 25% 
dos domicílios do País. Algumas bandeiras foram con-
quistadas – a homossexualidade já não é considerada 
doença, e o Brasil reconheceu oficialmente a exis-
tência do racismo. Outras, como o direito ao aborto e 
ao casamento gay, permanecem, e novas demandas 
surgiram, como ações afirmativas para negros e por-
tadores de deficiência.

“As mulheres ainda não têm o controle do corpo. 
O aborto é direito. Ninguém é a favor do aborto, mas 
defendemos que a mulher não seja criminalizada. No 
caso dos fetos anencéfalos (sem cérebro), é absurdo 
manter uma gravidez que não vai prosperar – diz Vera 
Soares, do Unifem”. Vera destaca como outra reivindi-
cação o combate à violência – uma bandeira que une 
negros, homossexuais e indígenas.

A discriminação racial, por exemplo, só passou 
a ser considerada crime em 1989 – até então, vigora-
va a lei Afonso Arinos, de 1951, primeira a combater 
o racismo no Brasil e que considerava o preconceito 
contravenção. Levantamento de 2001 do Ministério 
das Relações Exteriores contabilizava menos de 150 
processos por crime de racismo no Brasil. No Rio e 
em São Paulo houve 25 ações penais entre de 1995 e 
1999, período em que a pesquisa foi realizada.

Quando o assunto é diversidade e pluralidade, 
o caminho a percorrer é longo. As outras formas de 
mandar calar a boca, os outros autoritarismos, têm ra-
ízes profundas na sociedade brasileira. São assunto, 
quem sabe, para os próximos 20 anos.

A participação popular demonstra o desejo 
da sociedade brasileira de mudar

Todos os bons textos da ciência política brasileira 
não deixaram de notar que, nas duas últimas décadas, 
o processo de redemocratização pelo qual o País pas-
sou constitui um marco decisivo não apenas na esfera 
política, como nos âmbitos da economia e dos arranjos 
sociais. A recomposição, fortalecimento e liberdade de 
atuação das instituições públicas – partidos, Congres-
so, Poder Judiciário e eleições diretas para o exercício 
das funções do Poder Executivo – são exemplos que 
não nos deixam dúvidas sobre o caráter exemplar de 
um ambiente de redemocratização.

Em todas essas situações, a participação po-
pular e os seus esforços de organização devem ser 
lembrados como fatos que demonstravam o interesse 
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da sociedade brasileira em operar mudanças sociais 
e políticas de caráter qualitativo, incluindo, por exem-
plo, o tratamento público de assuntos até então pouco 
mencionados ou negligenciados. Esse é o caso das 
mulheres, dos afros-descendentes, dos moradores das 
periferias urbanas, dos trabalhadores rurais – grupos 
sociais que, no processo de redemocratização, tive-
ram também a oportunidade de trazer a público o que 
denominam agendas específicas.

Para as organizações de mulheres isso significou, 
por exemplo, o combate à violência doméstica e sexual 
e a implementação de uma política de saúde reprodu-
tiva de caráter integral e não apenas preocupada com 
o controle populacional. Para os afro-descendentes, 
o combate à discriminação racial e ao racismo, além 
da elaboração de políticas específicas de promoção 
social. Para os moradores das periferias urbanas, o 
acesso à moradia e a uma infra-estrutura adequadas. 
Para os trabalhadores rurais, o acesso á terra e ao 
crédito e, para as trabalhadoras rurais, o reconheci-
mento de suas atividades produtivas e o direito à livre 
sindicalização.

Enfim, com a emergência desses atores sociais, 
e suas demandas especificas, o processo de redemo-
cratização propiciou o debate sobre valores e sobre 
padrões culturais e tem pressionado de forma contínua 
para o estabelecimento de mudanças qualitativas na 
forma de elaborar e implementar políticas públicas. O 
atendimento às reivindicações elaboradas pelo movi-
mento de mulheres, pelo movimento negro. pelas orga-
nizações que lutam por reforma urbana, pelo acesso à 
terra e pela democratização no campo tem exigido, por 
exemplo, maior aprimoramento da gestão das políticas 
sociais e, na seqüência. um padrão mais equânime de 
distribuição dos recursos públicos para superação das 
desigualdades sociais.

Obviamente, esse novo ambiente de participação 
não é livre de tensões, desconfianças e retardamentos. 
Toda sorte, e felizmente, parece ser um caminho virtu-
oso no qual qualificamos a cidadania e exercitamos o 
diálogo como o caminho mais adequado ao País e á 
seguridade das gerações futuras. Ainda temos muito 
o que fazer e isso é, igualmente, inegável. A situação 
de marginalização e degradação humana a que estão 
submetidos os povos indígenas, o estado de vulnera-
bilidade da população jovem dos grandes centros ur-
banos – especialmente dos jovens afro-descendentes 
– a necessidade de revermos as ações de segurança 
pública para que essas se caracterizem como políticas 
de seguridade social são apenas alguns dos desafios. 
Enfim, são desafios que nos são postos porque nos 
qualificamos, a cada ano, para o seu enfrentamento e 
para, finalmente, instituirmos no Brasil a democracia e 
o respeito aos direitos sociais, políticos, econômicos e 
culturais da população brasileira.

Wania Sant’Anna é historiadora, pesquisadora 
de relações e de gênero, é exsecretária de Direitos 
Humanos do Estado do Rio de Janeiro

SEGURANÇA

Violência nas ruas

Os governos democráticos foram incompetentes 
para reformular a polícia e prepará-la para viver em 
um regime constitucional. Quando não é conivente, 
o Estado é omisso no controle de suas polícias e na 
repressão ao crime organizado

Flávio Freire da Agência O Globo

[15 Março 2h11min 2005]

Os índices de violência e de apreensão de drogas 
no país nunca foram tão expressivos como nos últimos 
20 anos, período em que o país estabeleceu o estado 
democrático após os anos de chumbo da ditadura, en-
tre 1964 e 1985. De 1980 a 2000 foram assassinadas 
cerca de 600 mil pessoas rio Brasil, segundo dados do 
IBGE. Só na última década houve registro de 369 mil 
mortes, das quais 70% de jovens entre 15 e 24 anos. 
De cada 100 mil brasileiros, 27 foram mortos em 2000. 
A taxa de assassinatos era de 11,7 em 1980.

Embora não haja registro oficial sobre o número 
de homicídios dos 21 anos da ditadura, estudiosos em 
segurança pública analisam que a dificuldade de aces-
so à indústria bélica ou à comercialização clandestina 
de armas naquele período evitava mortes ocorridas 
em brigas familiares ou entre vizinhos, crimes que 
nos dias de hoje atingem a marca de 50% no ranking 
de homicídios.

O avanço da violência, principalmente em gran-
des centros urbanos, pode ser explicado, entre outros 
fatores, pelo crescimento da pobreza e da desigual-
dade social. O aumento do desemprego e da própria 
violência levaram a uma situação social desconhecida 
até então. “O país se tornou mais desigual, com mais 
pessoas excluídas, e isso acaba provocando mais 
violência, diz o ex-secretário de Relações do Trabalho 
de São Paulo. o economista Márcio Pochmann. Outro 
agravante, a ocupação populacional desordenada, se-
gundo especialistas, também criou bolsões de pobreza, 
que viraram alvo dos traficantes. “Nos últimos 20 anos 
a urbanização desordenada fez aumentar bolsões de 
pobreza principalmente nos grandes centros. Nesses 
lugares, a lei que impera é a dos traficantes, e o controle 
da polícia é muito restrito”, analisa o diretor-executivo 
do instituto Latino-Americano das Nações Unidas para 
a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente 
(llanud), Guaraci Mingardi.

O crescimento desordenado em médias e grandes 
cidades colabora para o crescimento da violência. Em 
cidades com um número de habitantes que gira entre 
40 mil e 100 mil, o índice de homicídios é de 1,8 para 
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cada 10 mil habitantes. Em municípios com mais de 
100 mil o índice praticamente dobra: 3,3 óbitos para 
cada 70 mil habitantes.

Para especialistas em segurança pública, outro 
fato que ajuda a explicar a explosão da violência é a 
entrada da cocaína no Brasil, em meados dos anos 
80. Relatório da Polícia Federal mostra que 50 tonela-
das de cocaína foram apreendidas de 1995 a 2005 no 
Brasil, que ao longo dos últimos anos transformou-se 
num dos corredores para o narcotráfico.

Pelas fronteiras brasileiras, anualmente, estima-se 
uma circulação média de 20 toneladas da droga, ainda 
segundo a Polícia Federal. Na fronteira do Brasil com 
a Bolívia, o quilo da cocaína custa US$1,5 mil e chega 
às grandes cidades brasileiras a US$20 mil, acirrando 
disputa entre facções criminosas e o aliciamento de 
menores e idade para atuar no narcotráfico.

Para Mingardi, a falta de investimento nas polí-
cias impediu maior controle sobre a profissionalização 
do crime. “Na ditadura, as polícias foram criadas para 
trabalhar o controle social. Basta ver as técnicas de 
investigação, que são paupérrimas. Nos últimos anos, 
a Polícia Federal só sabe trabalhar através dos gram-
pos telefônicos. Ora, a máfia não fala no telefone. A 
polícia no Brasil não se profissionalizou. Ao contrário 
dos bandidos, que se organizam em facções”, analisa 
Mingardi, para quem parte da culpa pelo aumento da 
violência está nos governos democráticos. “Os gover-
nos democráticos tendem a não controlar as polícias. 
Elas trabalham praticamente com autonomia total. Só 
são reprimidas quando dão problemas que aparecem 
nas manchetes dos jornais”, diz ele.

Especialista no assunto, um dos dirigentes do 
Núcleo de Estudos da Violência da USP, Paulo Sérgio 
Pinheiro, concorda com uma parcial omissão do Esta-
do na luta contra a violência. “O Estado não coordena, 
como na ditadura, as ações de violência ilegal, mesmo 
que muitos de seus agentes continuem cometendo 
abusos. Mas se na democracia o Estado não organi-
za a coerção paralela e ilegal, sua responsabilidade 
consiste em não se omitir, em impedir as práticas re-
pressivas ilegais por parte das agências do Estado e 
em debelar a impunidade desses crimes como aque-
les cometidos por particulares”, diz ele, que continua: 
“O Estado democrático e os governos eleitos no Brasil 
e em muitos países da América Latina, quando não 
são coniventes, têm sido omissos e incapazes de de-
belar as práticas criminosas e garantir a pacificação 
na sociedade.”

É difícil encontrar um brasileiro que não se sin-
ta acuado dentro de seu próprio país pelos níveis de 
violência que engolfam a sociedade. Uma constatação 
nada agradável quando se dá um balanço nos 20 anos 
de democracia e das promessas de redenção social 
nela embutidas, das quais se destaca o memorável 

juramento tancrediano: “Não pagarei a dívida com o 
sangue do povo brasileiro.” A morte encarregou-se de 
livrar o presidente mineiro do teste da História e do 
constrangimento que por certo não deixaria de afligi-
lo, ao ver o espetáculo de hoje.

Para o povo, que não pôde escafeder-se da san-
gria, a agonia de Tancredo Neves apenas prefigurou 
sua própria agonia, cuja duração é bem mais longa 
e cada vez mais prolongada. Não que já não tivesse 
sofrido nas duas décadas anteriores de repressão. 
Mas é que até então guardava no peito a esperança 
contida no refrão “amanhã vai ser outro dia”, quando 
seus heróis, acalentados no segredo do coração, vi-
riam montados em corcéis fogosos a brandir a dava 
da justiça e da libertação.

Os heróis chegaram e os espectadores viram 
atarantados que suas clavas apenas traçavam gol-
pes vazios no ar, tentando alcançar sem sucesso os 
dragões da maldade que pareciam esfumaçar-se no 
espaço para logo surgirem ao pé do ouvido a sussur-
rar-lhes promessas de trégua e de embate “civilizado”. 
Tréguas que tiveram o condão de produzir flacidez nos 
músculos e na vontade de mudar.

A velha fórmula do pão e circo mostrou-se, como 
já sucedera em Roma, uma fórmula eficiente para des-
viar a atenção da realidade nua e crua de uma paisagem 
pouco atrativa. Ao invés da dura realidade de carne e 
osso, a versão onírica da televisão. Duro mesmo não 
era o mês ser maior do que o salário, mas não poder 
acompanhar as aventuras amorosas dos personagens 
encarnados por Francisco Cuoco, Regina Duarte, Tar-
cisio Meira e Glória Menezes.

A glória foi quando cada barraco pôde exibir sua 
própria telinha, dispensando o televizinho. Mas ai, a 
coisa começou a se complicar. No intervalo imposto por 
cada “plim-plim”, os objetos de desejo da classe média 
surgiam tentadoramente a espicaçar sonhos proibidos 
de consumo. “Compre, compre, compre”. “Consuma, 
consuma, consuma.” O apelo direto e provocador. Logo, 
transformado em afronta: ah! quem não tem aquele je-
ans, aquele tênis, aquele relógio, não pode ser consi-
derado gente. Não possuir aquele som, não ter aquele 
DVD... simplesmente insuportável. Como enfrentar o 
olhar de desprezo da “mina” quando não se pode des-
colar nem sequer a sandalhinha da “onda.”

Não podia dar em outra coisa, senão violência. 
Por que exacerbar o apetite de alguém, se não se lhe 
oferece também a possibilidade de satisfazê-lo? Esse 
foi o erro estratégico dos que vêm sustentando essa 
lógica. O problema, como detectaram os especialistas, 
não é a pobreza. Essa por si só não induz à violência. 
Se assim fosse, a Índia teria sido riscada do mapa. O 
busílis da questão é a desigualdade, o fato de alguém 
sentir-se violentado pela concentração e ostentação 
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de riqueza de outrem, enquanto é privado do mínimo 
possível.

Não foi mais preciso, como antigamente, sair do 
próprio espaço para só então perceber a desigualdade 
circundante. Ela veio ao seu encontro, invadiu a sala de 
casa e assumiu um caráter de provocação insolente, 
através das imagens sedutoras da TV.

As novelas se encarregam de mostrar os cená-
rios, os valores e a cupidez pululante do hedonismo 
avassalador de uma sociedade na qual a fruição do 
prazer e do bem estar está reservada a poucos.

Enquanto não tinham comido do fruto da “árvo-
re do bem e do mal”, diz o Gênesis, Adão e Eva não 
tinham percebido que estavam nus. Hoje, a serpente 
do consumo faz esse mesmo papel, colhendo como 
efeito colateral não mais apenas a frustração de quem 
comeu e não teve correspondida suas expectativas de 
saciedade – como os primeiros pais – mas a indignação 
e revolta dos que são instigados a comer os frutos e 
simultaneamente impedidos de prová-los, pelos mes-
mos instigadores. Ao armar essa equação louca, em 
decorrência da lógica de seus fundamentos perversos. 
O sistema capitalista brasileiro reproduz uma sociedade 
cada vez mais acossada pela frustração e pela violência 
dos marginalizados, que respondem na mesma moeda 
à violência de que são alvo pelo sistema. Os 20 anos 
de democracia representativa e formal, infelizmente, 
só fizeram ampliar a perversão e o escárnio contra os 
excluídos do banquete das elites.

Valdemar Menezes é editor-sênior do O 
Povo.

A Democracia trouxe bons fluidos para a pes-
quisa científica no Brasil. Ao longo dos últimos 
20 anos, o CNPq aumentou em quase dez vezes 
o número de bolsas que havia oferecido até 1983. 

[Luciana Brafman da Agência O Globo]

[15 Março 2h11min 2005]

Pesquisadores vêem o país ainda longe de ocu-
par seu espaço internacional em produção científica e 
criticam falta de investimento em educação

Ministério da Ciência e Tecnologia faz também 
20 anos hoje. Mais do que coincidência com o aniver-
sário da democracia, o fato simboliza a importância do 
regime para as áreas científica e tecnológica. O cres-
cente apoio de instituições como o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
por exemplo, mostrou-se crucial para a formação de 
estudantes nas últimas duas décadas.

De 1984 a 2003, o CNPq concedeu cerca de dez 
vezes mais bolsas do que havia oferecido desde sua 
fundação, em 1951. Além dos resultados objetivos, 
especialistas concordam que um dos maiores ganhos 
do período foi a tomada de consciência de que ainda 
há muito a fazer.

A diretora-presidente da Fundação Museu do Ho-
mem Americano, NiSde Guidon, não hesita em dizer 
que faltou retomar a qualidade do ensino público, uma 
prioridade para o futuro. “A democracia ficou devendo: 
nunca mais se ocupou da escola pública, onde havia 
oportunidades para todos. Era lugar de gente inteli-
gente. Burrinhos ricos é que iam para escolas parti-
culares” , diz NiSde. Para ela, os recursos do CNPq, 
da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) têm sido relevantes.

A trajetória do cientista Paulo Antônio de Sou-
za Júnior, de 33 anos, é um exemplo. Físico, mestre 
em Engenharia Mecânica, optou pelo doutorado na 
Alemanha, com uma bolsa da Capes. Lá, pesquisou 
sobre a miniaturização da análise de compostos que 
contêm ferro, técnica que aplica hoje na Companhia 
Vale do Rio Doce.

“Com a abertura das universidades, criou-se um 
ambiente favorável à difusão do conhecimento científi-
co. Mas os investimentos só virão quando a sociedade 
perceber na ciência a solução para seus problemas”, 
diz Júnior. convidado pela Nasa para participar das 
missões que enviaram os robôs Spirit e Opportuni-
ty a Marte.

Seu interesse pela ciência foi despertado pelo 
CNPq: recebeu uma das 713.814 bolsas concedidas 
de 1984 a 2003. O número é quase dez vezes superior 
ao de bolsas oferecidas até 1983 (74.357) A produção 
científica também costuma ser medida por citações em 
artigos especializados. Segundo pesquisa publicada 
na revista Nature, entre os 31 países que concentram 
98% da produção científica mundial, o Brasil é o 3º que 
mais cresce, com 1,4% das citações.

Mas de acordo com Simon Schwartzman, presi-
dente do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, 
o indicador é baixo e representa um campo científico 
do tamanho de um país como a Bélgica. Ele acredita 
que a ciência não avançou como deveria.

“Vivemos de sobras do projeto da ditadura. Não 
há um projeto alternativo. A ciência deve ter papel mais 
forte na resolução dos problemas do país. A boa pes-
quisa não separa teoria de prática”, critica Schwartz-
man, para depois elogiar estudos em tecnologia agrí-
cola da Embrapa e avanços do Instituto Oswaldo Cruz 
na saúde.

Roberto Lent

[15 Março 2h11min 2005]

Nenhuma pesquisa de opinião detectaria mais 
do que traço das visões de mundo que depreciam a 
importância da ciência para a Humanidade. Aparece-
riam pessimistas lembrando o papel que as conquistas 
da ciência desempenharam no aperfeiçoamento dos 
armamentos, no avanço da poluição e da degradação 
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ambiental e em muitas doenças produzidas pela civi-
lização tecnológica.

Mas no balanço dos argumentos, chegaríamos 
à conclusão de que, sendo uma atividade humana, a 
ciência – como a arte, a filosofia, a pesca ou a constru-
ção civil – pode ser bela ou horrenda, boa ou perversa, 
construtora ou destruidora. E é justamente a democracia 
que dita o ziguezagueante rumo da beleza, da ética, 
do progresso social e do enriquecimento humano.

Foi assim que se passou no Brasil democrático 
dos últimos 20 anos. A partir dos investimentos da 
ditadura, a democracia trouxe oscilações financeiras 
para a atividade científica, mas esta finalmente cres-
ceu nas universidades e em outras instituições (quase 
todas públicas, diga-se de passagem) e pela primeira 
vez posicionou o país na lista de nações criadoras de 
conhecimento.

Surgiu um sistema articulado de financiamento 
da ciência na esfera federal e em quase todos os es-
tados. Desenvolveu-se uma rede de formação de re-
cursos humanos – a pós-graduação – que já oferece 
para instituições e empresas um número expressivo 
de doutores qualificados para empregar a ciência em 
todos os setores da atividade social. E as mais ino-
vadoras tecnologias passaram a mover a economia 
brasileira, possibilitando grandes avanços na produ-
ção de grãos e commodities em geral. na exploração 
de petróleo no oceano, na indústria aeronáutica e na 
oferta de bens e produtos de consumo como carros, 
aparelhos de som e celulares.

Mas nem tudo são flores e algodão doce. Ainda 
somos um país com fome, insalubridade e mortalidade 
infantil, alto grau de violência, ignorância e analfabe-
tismo, instabilidade econômica e injustiça social. Per-
demos feio na comparação com países da nossa faixa 
econômica, e mais feio ainda na confrontação com os 
países dominantes.

O Brasil produz atualmente cerca de 1,5% dos 
artigos científicos publicados nas revistas interna-
cionais, contra 2,1% da Coréia do Sul e 33,6% dos 
Estados Unidos. Temos menos de um cientista para 
cada mil trabalhadores, contra 6,3 na Coréia e 8,6 nos 
Estados Unidos. Investimos cerca de 1% do PIB anu-
almente em ciência e tecnologia, proporção distante 
dos quase 3% da Coréia e 2,5% dos Estados Unidos. 
E só conseguimos oferecer educação superior a 20% 
da população, contra 80% na Coréia e nos Estados 
Unidos. Por isso mesmo tiramos um vergonhoso últi-
mo lugar dentre as nações no desempenho de nossos 
alunos em ciência e matemática, conforme publicaram 
os jornais recentemente.

É verdade que o Brasil democrático nos trouxe 
maior compreensão social das possibilidades da ciência. 
Reflexo disso é a recente aprovação da pesquisa sobre 
células-tronco pelo Congresso. Mas a democracia nos 

brindou também com governantes que defendem (e 
praticam!) o ensino do criacionismo bíblico nas nossas 
escolas públicas que a Constituição quer laicas.

Então, não nos iludamos! Falta muito para che-
garmos lá. Falta muito esforço democrático de con-
vencimento social por meio da divulgação científica, 
falta educar a população para que dela surjam tantos 
cientistas quanto jogadores de futebol, falta sensibili-
zar os empresários para usar a ciência em benefício 
de suas empresas...

Faltam mais uns vinte anos de democracia!
A área ambiental também evoluiu na democracia. 

A começar pela criação de um aparato legal. O artigo 
225 da Constituição garante a todos, pela primeira vez, 
o “direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do”. A criação, em 1992, do Ministério do Meio Am-
biente é outro marco.

Apesar da extensa legislação atual, o deputado 
Carlos Minc (PT-RJ) lamenta a fiscalização e a impu-
nidade. De positivo, destaca a conscientização sobre 
um tema antes “exótico”. “Éramos os birutas quando 
falávamos de ecologia. Os sérios discutiam o desem-
prego. Educação ambiental, hoje em voga, não pas-
sava de delírio numa época em que o meio ambiente 
era tido como infinito”.

Para o deputado, a Rio-92, conferência que reu-
niu mais de 170 representantes de países do mundo 
no Rio, em 1992, ajudou a legitimar a causa. Ele des-
taca ainda a nova postura dos ecologistas, que só se 
queixavam das empresas, mas hoje brigam por inves-
timentos em tecnologias menos poluentes.

O professor do Instituto de Economia da UFRJ, 
Carlos Eduardo Young, enfatiza mudanças na forma 
de contaminação: o que era resultado do crescimen-
to acelerado, existe agora por causa da pobreza. Ele 
cita a Baía de Guanabara, onde a poluição industrial 
foi minorada, ao contrário de problemas oriundos de 
favelas da região.

Segundo Young, atualmente não há riscos do 
porte de Cubatão. Há cerca de 30 anos, a cidade ficou 
famosa pelos níveis de poluição industrial, com conse-
qüências na formação de fetos: “Ganhou-se consciên-
cia de que crescimento não é tudo. Começamos a falar 
em qualidade de vida”. A Rio-92, diz, foi uma injeção 
de ânimo, mas é preciso continuidade, com um projeto 
de longo prazo. “Falta planejamento na democracia. No 
regime militar, existia um projeto de pais. Hoje, a meta 
é peta estabilidade de curto prazo”.

Francisco M. Salzano, professor do Departamento 
de Genética da UFRGS, diz que houve ganhos pontu-
ais em certas áreas, como na que atua, mas também 
reclama da falta de um planejamento geral. Para ele, 
ciência, tecnologia e ecologia devem andar juntas “A 
ciência é indispensável para a preservação. Deixar só 
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as áreas intocadas não adianta É preciso o aproveita-
mento racional do ambiente”. (LB)

Nos últimos 20 anos, o Brasil viveu um curioso 
paradoxo: os indicadores mostram que diminuímos o 
número miseráveis, mas não conseguimos reduzir nem 
diferença entre ricos e pobres, nem entre brancos e 
negros. Uma situação que, combinada ao crescimen-
to da violência e a baixos indicadores sociais, põe em 
xeque a idéia de democracia.

Enio Vieira e Martha Beck da Agência O Globo
Houve uma melhora continuada no bem-estar 

dos brasileiros, com aumento de expectativa de vida, 
grau de escolaridade e acesso à saúde nos últimos 20 
anos. O Índice de Desenvolvimento Humano (IHD) do 
Brasil subiu de 0,695, em 1985, para 0,775 em 2002. 
Se9undo as Nações Unidas (ONU), essa foi uma das 
maiores variações que ocorreram no mundo neste 
período.

No entanto, o desempenho do IHD foi acom-
panhado pela manutenção da distância entre ricos e 
pobres; e brancos e negros. O índice Gini, que mede 
a desigualdade, ficou praticamente estável em 0,59 
entre 1985 e 2002. Quanto mais próximo de um, mais 
desigual.

“O bem-estar pode avançar mesmo sem cresci-
mento econômico, como ocorreu no Brasil. Em duas 
décadas e meia, a expectativa de vida aumentou oito 
anos, mas o Brasil ainda está em 110 lugar entre 175 
países”, afirma o coordenador de políticas sociais do 
Programas das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to (Pnud) no Brasil, José Carlos Libânio.

Libânio lembra, no entanto, que a manutenção da 
desigualdade, combinada ao ritmo lento de melhorias 
sociais e ao aumento da violência urbana, é ruim para 
a democracia, pois faz com que haja até mesmo acei-
tação de regimes não democráticos que tragam mais 
desenvolvimento, segundo pesquisa feita pelo PNUD 
em 18 países da América Latina em 2004.

É justamente combinar democracia com melho-
ria na distribuição de renda o desafio ainda não supe-
rado pelo Brasil, segundo o professor do Instituto de 
Economia da Unicamp Márcio Pochmann. Ele lembra 
que o país já conseguiu avançar economicamente em 
períodos de ditadura e ter democracia com desigual-
dade de renda, mas nunca chegou ao ideal. “Reduzir 
a desigualdade dentro de um regime democrático é o 
nosso maior desafio”, diz.

Segundo ele, os últimos 20 anos de redemocra-
tização foram marcados por uma série de dificuldades 
para a realização de gastos em áreas estratégicas 
para a melhoria das condições de vida da população, 
como educação e saúde. Um problema, de acordo 
com Pochmann, é o fato de a Constituição de 1988 
ter descentralizado os gastos públicos passando para 

estados e municípios a responsabilidade por várias 
despesas na área social.

Ao mesmo tempo, a União aumentou a carga de 
impostos e contribuições que não são divididos com 
os demais entes da Federação. “Estados e municípios 
ficaram encarregados de honrar despesas com cada 
vez menos recursos”, diz o professor da Unicamp.

O coordenador de Estudos de Mercado de Tra-
balho do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplica-
da (Ipea). Lauro Ramos, e o economista da PUC-RJ 
José Márcio

Pobreza, desigualdade e democracia

Sérgio Besserman

A História brasileira dos últimos 20 anos gerou 
impactos diferentes sobre a pobreza e a desigualdade, 
se forem utilizados apenas a renda e a distribuição de 
renda para medir as mudanças.

Segundo a linha de pobreza calculada pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea), os 
percentuais da população brasileira que podem ser 
definidos como indigentes (extrema pobreza) ou po-
bres reduziram-se significativamente com a estabili-
zação da economia.

Antes do controle da inflação, os percentuais de 
indigentes e de pobres situavam-se, respectivamen-
te, ao redor de 20% e 43%. Com o Plano Real, esses 
percentuais caem para cerca de 14% e 33%, manten-
do-se relativamente estáveis desde então.

Trata-se de um avanço considerável (dez mi-
lhões de brasileiros deixaram de ser pobres), embora 
a permanência de cerca de 25 milhões de brasileiros 
abaixo da linha de indigência e de cerca de 60 milhões 
de brasileiros abaixo da linha da pobreza continue a 
significar um patamar inaceitável para um país com 
uma renda igual a nossa.

Grande parte da pobreza no Brasil é explicada 
pela péssima distribuição de renda. Segundo estudo 
dos professores Ricardo Paes e Barros e Ricardo Hen-
riques, dada a renda per capita do país, o percentual 
de pobres deveria ser de 8% da população (e não os 
33% citados), caso nossa distribuição de renda fosse 
igual à verificada, em média, no resto do mundo.

A desigualdade é grande porque tivemos a capa-
cidade de gerar muita riqueza, mas ela foi apropriada, 
ao longo de séculos de História, por uma parcela muito 
pequena da sociedade.

Usando como medida exclusivamente a renda, a 
desigualdade tem-se mantido estável no Brasil, ainda 
que, remando contra a maré do que aconteceu em quase 
todos os países do mundo na ultima década, o índice de 
Gini (indicador mais utilizado para medir a distribuição 
de renda) tenha tido pequena melhora no país. Se, en-
tretanto, forem considerados outros indicadores, como 
o acesso a educação, saneamento, saúde, coleta de 
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lixo, entre outros, a desigualdade reduziu-se significati-
vamente desde a redemocratização do país.

É muito difícil combater a desigualdade de renda. 
Reduzi-la requer desconstruir os seus mecanismos 
de reprodução, basicamente o mau funcionamento do 
“mercado de poder” (tornar mais substantiva a demo-
cracia) e da Justiça, e redistribuir ativos capazes de 
gerar renda de forma sustentável.

Tornar a sociedade brasileira menos desigual de-
veria ser um valor fundamental a ser perseguido nas 
próximas décadas, apesar da dificuldade do objetivo. 
Em primeiro lugar porque mitigar a miséria com políticas 
assistencialistas e reduzir a pobreza exclusivamente 
por meio do crescimento econômico, será muito lento 
e ineficaz. Em segundo lugar, porque é uma exigên-
cia do avanço da democracia Pode parecer paradoxal, 
mas quanto mais rica for a nação e mais educada a 
população, mais a sociedade brasileira será intolerante 
com a desigualdade.

Nesse contexto, o Brasil está diante de uma gran-
de oportunidade, que se converte em uma grande ame-
aça se não for aproveitada. No século XXI, a mesma 
variável que é absolutamente decisiva para a consoli-
dação da democracia e para o crescimento econômi-
co nas próximas décadas é, simultaneamente, o ativo 
que mais facilmente (comparativamente aos demais) 
pode ser redistribuído: o conhecimento.

Sérgio Besserman é diretor do Instituto Pereira 
Passos e ex-presidente do IBGE.
O que aconteceu depois da abertura? O 
reconhecimento da existência de uma nova e 
incontornável realidade: a das indústrias da cultura. 
A cultura, ao ganhar padrões de indústria, recruta 
os melhores cérebros

Paulo Linhares Especial para O POVO

[15 Março 2h11min 2005]

Tese: a cultura cearense passou por duas prima-
veras e um outono.

A primeira foi a mais bela. Final do século XIX, a 
partir de 1870, quando Fortaleza tornou-se uma cidade 
de porte médio e construiu sua infra-estrutura urbana, 
fruto de uma sociabilidade nascida das novas conexões 
de informação com a Europa e da emergência de uma 
burguesia urbana letrada. Com o surgimento do sistema 
de gás carbônico na iluminação pública (1867), a biblio-
teca pública (1867) nasciam as academias literárias e 
científicas (a Academia Francesa de 1872, o Instituto 
do Ceará, de 1887, a Padaria Espiritual, de 1892 e a 
Academia Cearense de 1894). Nos cafés explodia a 
verve, o humor e a inteligência do primeiro de grupo de 
literatos e cientistas capazes de balançar a província: 
Capistrano de Abreu, Tristão de Alencar, Araripe Júnior, 
Antonio Felino Barroso, Domingo Olímpio, Raimundo 
Rocha Lima, Xilderico de Faria. Surge, em seguida, uma 

porção abastada das elites que se propunha a pensar 
a ciência, como: Tomás Pompeu de S. Brasil, Guilher-
me Studart, Paulino Nogueira e Antonio Bezerra. Eles 
próprios se nomearam “Mocidade Cearense” em con-
traponto aos “Novos do Ceará” (ver o livro Intelectuais 
organizado por Simone de Sousa e Frederico de Castro 
Neves, publicado pela Fundação Demócrito Rocha). Este 
momento de euforia e efervescência cultural na virada do 
século, que se confundia com as lutas contra o regime 
escravo e contra a monarquia, foi talvez o mais impor-
tante espasmo da produção cultural do Ceará.

A segunda primavera aconteceu no final dos anos 60 
e começo dos anos 70. Tudo se passou a partir da UFC. 
Primeiro, com o clube de cinema dos Institutos Básicos. 
Em seguida as apresentações semanais de música e te-
atro produzidas pelos alunos da Física, Química e Teatro 
(Heliomar Abrão Maia, Helio Leite, Flavio Torres, Vicente 
Walmick, Roger Rogério). Depois, a partir da escola de 
arquitetura o que seria chamado de “Pessoal do Ceará”: 
Augusto Pontes, Fausto Nilo, Ricardo Bezerra, Pepe Ca-
pello, Chica, Brandão, Téti, Braguinha, Campelo Costa, 
Ednardo, Petrúcio Maia, Aderbal Freire Filho, Nearco, 
Delberg Ponde de Leon, B. de Paiva, Cláudio Pereira, 
Belchior e muitos outros. Com estes grupos vieram as 
grandes fases boêmias dos bares Balão Vermelho, Anísio 
e, posteriormente, o Estoril. O teatro, a música, a pintura, 
o cinema, tudo foi devidamente bagunçado e estimulado 
pelo desbunde reinante. Também nesta primavera flo-
resceu uma geração de intelectuais ligados à educação 
e ciências políticas de grande qualidade: Diatahy B. de 
Menezes, Lauro de Oliveira Lima, Luis Edgar Cartaxo, 
Edgar e Evaristo Linhares, Luiza Teodoro.

O outono veio quando se esperava a terceira pri-
mavera. Depois da abertura política. Dizia-se durante 
a ditadura que as gavetas estavam cheias de textos 
originais e belíssimos, e que, com a abertura, a prima-
vera seria uma explosão.

No Ceará, a cultura acordou da grande noite de 
ressaca.

Ninguém que viveu os anos difíceis conseguiria 
imaginar um bode maior.

No período da ditadura, a vida política, proibida de 
se expressar abriu brechas em todos os cantos. Uma 
livraria, o cinema de arte, o lançamento de um livro, a 
uma vernissage, tudo era motivo para a resistência.

Havia também a censura política e moral, que fa-
zia com que filmes, proibidos, músicas e até novelas se 
transformassem em objeto de devaneio. E finalmente, 
vivíamos num isolamento absurdo porque a informa-
ção era muito reprimida e o país vivia um nacionalis-
mo verde e amarelo, xenófobo que nos impedia de 
conhecer o mundo.

Com a abertura, a política ocupou imediatamen-
te todos os espaços e cada um fez o seu discurso de 
libertação. Como lembrou um grande ensaísta portu-
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guês, “o que irrompeu foi algo profundamente cultural: 
foi a possibilidade dada a cada um de tomar a palavra. 
Mais tarde havia de se perceber que tomar a palavra 
não basta, porque, depois do momento expansivo em 
que a palavra explode na sua nudez anteriormente re-
primida, os discursos deixam-se contaminar pelos lu-
gares-comuns, e tornam-se muitas vezes, reproduções 
supostamente espontâneas de falas sociologicamente 
inculcadas e sem qualquer originalidade.”

Durante a grande noite, a cultura havia se trans-
formado com as novas tecnologias da informação, 
os padrões de entretenimento ganharam força, e o 
mercado dos bens simbólicos (ou campos da cultura, 
como queria Bourdieu) se sofisticou – nosso Cearazim 
perdeu este bonde.

Enquanto os intelectuais se intoxicavam do pessi-
mismo da escola de Frankfurt, bebendo das dialéticas ne-
gativas de Adorno e Horkheimer, contra as posições mais 
iluminadas de Benjamin e Bretch, a Rede Globo tomava 
conta do pedaço, destruindo nosso arremedo de indústria 
audiovisual que se chamava TV Ceará, Canal 2.

O cultural industrial se tornara aqui, como acon-
tecera em todo o mundo, uma instância invasora de 
todos os domínios da vida quotidiana, com por um 
lado, a explosão das novas tecnologias da informação, 
avançando sobre a reprodução cultural, e por outro, a 
tendência ameaçadora da banalização high tech. Este 
processo colocou em cheque as hierarquias tradicio-
nais entre arte culta e cultura de massa.

O Ceará até que tentou se preparar para essa 
marcha avassaladora. Do começo dos anos 90 até 96 
houve um esforço de Estado. Mas não conseguimos 
força financeira, nem acumulação de capital simbóli-
co, para criarmos indústrias culturais sustentáveis. A 
excessiva e perversa acumulação de renda impediu 
o aparecimento de um mercado interno capaz de dar 
estabilidade à vida artística local. Sem contar que parte 
da nossa inteligência não entendeu que, a partir daí, 
não interessa fazer cultura para o povo. Interessa fazer 
povo para a cultura.

O que aconteceu aqui se repetiu em todo o mundo. A 
cultura, ao ganhar padrões de indústria, recruta os melhores 
cérebros. Onde não se tem indústrias da cultura, as boas 
cabeças vão para outras áreas como: direito, publicidade, 
medicina, ou mesmo embora pra Pasárgada.

Neste cenário, é cada vez mais necessária a im-
plantação de políticas culturais de Estado para con-
trabalançar nossa fragilidade estrutural no terreno da 
produção de conteúdos (terceira última e definitiva 
fase final do processo de mundialização em que nos 
encontramos).

Estamos diante de um enorme desafio: ou se 
institucionaliza uma estratégia política ou passaremos 
o resto do novo século “esperando dar carneiro para 
irmos todos embora pro Rio de Janeiro, pois as coisas 

continuam lá e só assim podemos voltar em vídeos 
multicoloridos pra menina distraída repetir a minha voz: 
e Deus salve todos nós”. (Trecho extraído da profética 
música “Carneiro”, do mais iluminado dos poetas da 
nossa cultura: Augusto Pontes).

Paulo Linhares é coordenador do Centro de 
Documentação e Pesquisa do DNOCS e professor da 
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Que País é este que embalou a redemocratização 
ao som de um ritmo inspirado pelo movimento punk que 
varria a Europa e os Estados Unidos? O País da gera-
ção coca-cola, dos jovens que foram às ruas dizer que 
queriam “comida, diversão e arte” ou que se autopro-
clamavam inúteis por não terem o direito de votar para 
presidente. Foi sob os primeiros acordes do chamado 
Rock Brasil que o regime militar encerrou uma cantilena 
de 20 anos. E, de uma hora para a outra. canções como 
“Que país é esse”, do Legião Urbana, e “Comida”, dos 
Titãs, viraram hinos de passeatas, substituindo a mito-
lógica “Pra não dizer que não falei de flores.”

É lógico que os jovens roqueiros também cami-
nhavam e cantavam – embora nem sempre fizessem 
da poesia um protesto político tão direto. Mas, ao con-
quistar espaço para declamar os anseios da juventu-
de, romperam barreiras da censura e puseram ideais 
mais modernos na ordem do dia. A tal ponto que até 
o deputado Ulysses Guimarães curvou-se à rebeldia 
da garotada. Num comício das Diretas, contou que 
estava pensando em enviar um disco do Ultraje a Ri-
gor ao então presidente, João Figueiredo. Queria que 
o general ouvisse “Inútil”, principalmente o verso que 
diz “a gente não sabemos escolher presidente.”

“Inútil” foi feita em 1982. Tinha crescido na ditadura 
e, após uma temporada nos EUA, entendi o que era a 
democracia”, conta Roger Moreira, de 48 anos, o líder 
do Ultraje. “Na volta, comecei a ficar incomodado com 
aquela história de não poder votar, não poder falar. Fiz 
a música neste clima. Mas foi censurada e demorou a 
sair. Nos shows, quando cantava ‘Inútil’, tinha um cer-
to medo. A gente queria dar uns toques na rapaziada, 
mas ainda vivia sob um regime ditatorial.

Poucas imagens do período são tão emblemá-
ticas como a do Kid Abelha no primeiro Rock in Rio, 
15 de janeiro de 1985. No palco, o grupo abriu uma 
Bandeira do Brasil para festejar a vitória de Tancredo 
Neves no Colégio Eleitoral. Os milhares de jovens que 
aplaudiram a volta da democracia sequer faziam idéia 
que Tancredo fora decisivo na realização do primeiro 
festival de rock internacional do país.

“O governador Leonel Brizola não queria autorizar 
e Tancredo ligou duas vezes para ele, pedindo permissão 
para o festival acontecer” conta o publicitário Roberto 
Medina, idealizador do Rock in Rio, que completou 20 
anos em janeiro. “Engraçado é que botamos uma Ban-
deira do Brasil no palco, para as televisões internacio-
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nais focalizarem, mas nos mandaram tirar. Quando o Kid 
Abelha entrou com outra bandeira, foi maravilhoso.”

Para o jornalista Arthur Dapieve, autor de Brock 
“o rock brasileiro dos anos 80”, o movimento é o filho 
perfeito da redemocratização: “O rock, por sua temá-
tica, necessita da liberdade de expressão para poder 
vingar”. Os principais artistas do movimento estavam 
recebendo influências do punk, que tinha uma vertente 
ideológica muito forte. Sem falar que muitos eram de 
Brasília, viviam de cara para o regime militar. É lógico 
que suas letras iam traduzir essa experiência. Cada 
tempo tem sua trilha sonora e a da volta do Brasil à 
democracia é o rock, sem dúvida.

Os últimos 20 anos passaram correndo. Literal-
mente. A turma que está saindo da adolescência respira 
democracia desde que nasceu. Não precisou sair às 
ruas e enfrentar cacetetes militares para ter direito ao 
voto. No entanto, os jovens enfrentam outras mudanças 
que incluem alta tecnologia, mudanças no mercado de 
trabalho e as desigualdade nacionais.

Regina Ribeiro, da Redação.

[15 Março 2h11min 2005]

Quem nasceu no Brasil há 20 anos já encontrou 
o País com os ares da nova democracia. A farda ce-
deu lugar às liberdades políticas. A garotada não teve 
de enfrentar os cacetetes e interrogatórios da polícia 
política. As universidades já respiravam aliviadas e 
as organizações sociais também já viviam em plena 
liberdade.

No entanto, os meninos enfrentaram outras di-
ficuldades. Passaram quase metade da vida sob o 
signo dos planos econômicos que tinham como único 
alvo debelar a inflação que ganhou status de “dragão 
indomável”. Na verdade, seus pais é que tiveram de 
aprender a viver com a máquina de calcular nas mãos, 
driblando as remarcadoras de preços.

Nos últimos 10 anos, no entanto, as maquininhas 
de remarcar estão lentas e a velocidade chegou para 
fazer parte da vida dos jovens de 20 anos. A internet 
mudou radicalmente tudo o que envolve comunicação, 
lugar e tempo. Amizade agora é universal e as tribos 
se dividem entre os bares e a convivência virtual do 
Orkut. O celular ganhou a batalha do modismo do mo-
mento e os shoppings se consagraram como o templo 
do consumo dos jovens.

Mas, nesse meio tempo de tantas mudanças rápi-
das – incluindo tecnologia liberdade e democracia, os 
jovens de 20 anos ouvidos pelo O POVO, têm a sen-
sação de que o Brasil precisa em caráter de urgência 
– como podem os novos tempos -oferecer meios de 
redução das desigualdades e um ambiente que con-
solide planos para o futuro.

“O que eu me lembro nesses 20 anos foi a mu-
dança da moeda, mas o país ainda tem que mudar 

muito. Acho que a situação financeira do brasileiro vai 
mal e não vejo uma boa expectativa principalmente 
com relação ao trabalho. Pra mim, graças a Deus as 
coisas estão acontecendo. Atualmente sou dono de 
uma pizzaria e acho que meu negócio vai crescer, 
mas isso graças a mim e não ao Brasil”, Rafael Gur-
gel, 19 anos, dono de uma pizzaria. Faz 20 anos no 
mês que vem.

“Pra mim o que mais marcou foram os caras 
pintadas e o impeachment do Fernando Collor. Atual-
mente creio que o Brasil está mudando principalmente 
na educação. Mas acho que é preciso priorizar a edu-
cação pública. A democracia tem o seu lado positivo, 
na esfera do investimento no brasileiro, mas também 
negativo como esse papo de primeiro emprego. Estou 
esperando até hoje. Meu sonho é ter meu próprio ne-
gócio”, Éder Feitosa, estudante de publicidade, Com-
pleta 20 anos neste 2005.

Deveríamos desfrutar dos privilégios de uma 
sociedade que se diz democrata. Conquistamos a li-
berdade de expressão, mas somos escravos de uma 
política incorreta que só beneficia uma parcela da po-
pulação... Assusta pensar no mercado de trabalho ao 
sair da universidade... O direito ao voto funciona quase 
sempre como uma válvula de escape, uma esperança 
de algo que, na verdade, parece nunca mudar. Bárbara 
Braga, estudante de psicologia.

Felizmente estamos em um país “livre” e “demo-
crata”. Temos nossas ideologias e convicções e pode-
mos expressá-las sem termos medo da censura. Cabe 
a nós usarmos esse direito conquistado para que seja 
edificada uma sociedade mais justa. Airton Filho (blusa 
branca), estudante pré-universitário

Nesses 20 anos de democracia a imprensa pôde 
divulgar as notícias sem se preocupar com a censura, 
a população teve o tão sonhado direito de votar e o 
povo teve sua liberdade de expressão de volta. Porém 
a participação popular ainda é tímida e o povo deve-
ria ser mais participativo para a evolução da demo-
cracia. Mateus Alencar (blusa vermelha), Estudante 
de Medicina.

Democracia é o poder do povo e cabe a nós exi-
gí-la dos nossos governantes, mas devemos saber 
nossos direitos e deveres para fazermos uma verda-
deira democracia. Viva a democracia, mas também a 
igualdade social. Paulo Dantas (blusa azul), estudante 
de Informática.

As mudanças ocorrem ao longo do tempo e se 
tratando de democracia, apesar de muita coisa ter 
mudado pra melhor, o povo precisa de mais tempo 
para entender os benefícios da democracia. Em uma 
sociedade onde ocorre a compra de votos, esse poder 
tem que ser melhor aproveitado. Felipe Vieira (blusa 
cinza), Estudante pré-universitário.
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O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, temos alertado constantemente os Ministros da 
área econômica para a incapacidade de pagamento 
por parte dos produtores de cacau. Gostaria de dizer 
que sempre contamos com o apoio e a sensibilida-
de do Ministro da Agricultura, Dr. Roberto Rodrigues. 
Agora, temos conhecimento de documento que vai 
deixar a região cacaueira esperançosa. O Governo vai 
facultar-lhe tratamento adequado. Isso já foi sugerido 
por nós desta tribuna em documento enviado ao Sr. 
Ministro Antonio Palocci, ao Presidente do Banco do 
Brasil e ao Ministro da Agricultura.

Sr. Presidente, passo a ler o documento envia-
do ao Ministro Roberto Rodrigues pelo Ministro José 
Dirceu, que trata da prorrogação dos débitos dos pro-
dutores de cacau:

“Sr. Ministro, cumprimentando-o cordial-
mente, solicito a constituição de Grupo de 
Trabalho no âmbito desta Pasta, com a fina-
lidade de estudar propostas definitivas para 
o problema de endividamento dos mutuários 
do Programa de Recuperação da Lavoura Ca-
caueira Baiana.

Na oportunidade, informo que estamos 
solicitando a prorrogação dos débitos do pro-
grama pelo prazo de 6 meses, durante o qual 
o grupo deverá concluir os seus estudos.

José Dirceu de Oliveira e Silva”.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho 
usado freqüentemente esta tribuna para criticar e de-
nunciar os entraves que os cacauicultores e os ope-
rantes do cacau têm encontrado na burocracia gover-
namental e na insensibilidade histórica de membros 
do Governo Federal.

Tenho reconhecido a decisiva e vital contribuição 
governamental nas oportunidades em que isso foi ma-
terializado concretamente.

Hoje, retorno à tribuna para pleitear do Exmo. Sr. 
Ministro da Fazenda o indispensável apoio às medi-
das cuja adoção incumbe ao seu Ministério e que se 
mostram urgentes.

Dados do conhecimento e do arquivo do próprio 
Governo Federal revelam que os produtores de cacau 
não possuem condições de pagamento das parcelas 
com vencimento previsto para janeiro de 2005, relati-
vas aos empréstimos destinados à cacauicultura, pelas 
razões a seguir elencadas:

– no mês de janeiro de 2005, ocorrerá a incrível e 
inaceitável coincidência de vencimentos e financiamen-
to do Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira 

Baiana, tais como juros do PESA, primeira parcela da 
terceira etapa e primeira parcela das CTNs;

– a impossibilidade de pagamento encontra-se 
plenamente comprovada e justificada no trabalho do 
grupo temático 2, caracterização e equacionamento 
das dívidas dos cacauicultores e Programa de Agro-
negócio do Cacau e outros Sistemas Florestais Regu-
lares, criado e instalado pelo Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, ao amparo do regimento 
normativo ministerial, já do conhecimento e arquivo 
dos bancos oficiais.

O referido documento foi oficialmente encaminha-
do ao Ministério da Agricultura, que, por sua vez, enviou 
nota técnica ao Ministério da Fazenda, submetendo a 
sugestão de prorrogação imediata dos vencimentos 
dos cacauicultores pelo prazo de 6 meses, até ser 
aprovada a solução definitiva para a questão.

Importa salientar que a condução da questão do 
endividamento dos cacauicultores pelo Governo Fe-
deral bem demonstra o reconhecimento e a justificação 
da incapacidade de pagamento, pelo produtores, das 
prestações dos empréstimos, em termos imediatos, 
bem como a conveniência da concessão de carência 
pelo prazo mínimo de 4 anos a favor da garantia de 
retorno seguro dos empréstimos de médio e longo 
prazos como resultado da recuperação definitiva da 
cacauicultura baiana.

Merece igualmente destaque o fato de que os 
problemas e as razões que levaram à falta de liquidez 
temporária e conseqüentemente à incapacidade de 
pagamento dos cacauicultores extrapolam a vontade 
e o controle dos envolvidos.

Proferi este mesmo discurso no dia 13 de dezem-
bro. Hoje tenho a satisfação de voltar a este templo sa-
grado para protestar veementemente contra a posição 
leviana de um colega Deputado que se diz represen-
tante da região cacaueira. Além do mais, S.Exa. quer 
assumir a paternidade da prorrogação dos débitos do 
cacau. Mas aqui está demonstrada nossa posição. 

O Ministro Antonio Palocci, o Banco do Brasil e 
o Ministério da Agricultura confirmam que receberam 
nossa proposta, inclusive pedindo os 6 meses de prazo 
assim como os 4 anos de carência.

Dessa forma, Sr. Presidente, temos de nos posi-
cionar contra essas posições levianas de Deputados 
que se querem arvorar donos da CEPLAC e respon-
sáveis pela prorrogação dos débitos. 

É bom que estejamos todos nós alertas hoje 
para o procedimento de alguns próceres do PT. Ao 
se aproximarem as eleições, fazemos idéia de quais 
posicionamentos eles vão adotar. Se agora, distante 
das eleições, já estão assumindo levianamente a pa-
ternidade de alguns programas do Governo, façam 



idéia, senhores, ao se aproximarem as eleições, o que 
eles vão fazer. 

Por isso, vi-me obrigado a vir à tribuna para pro-
testar e trazer documentos para acabar de uma vez 
por todas com a leviandade de alguns próceres que 
ficam alertando e se dizendo representantes do povo 
de uma região para a qual nada fizeram.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Paulo Maga-
lhães, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Josias Quintal, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Josias Quintal) – Concedo 
a palavra ao ilustre Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PMDB – PE. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, indicadoras da retomada do de-
senvolvimento e indutoras da dinamização da econo-
mia, as exportações de Pernambuco registraram um 
crescimento de 85,3% no último mês de janeiro, em 
comparação com o mesmo período do ano passado. 
Nesse mês de janeiro o movimento das exportações 
em Pernambuco atingiu a marca de 66,144 milhões 
de dólares. Estes são dados revelados pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e 
que se constituem motivo de júbilo para a economia 
regional, para a sociedade pernambucana e para o 
Governo do Estado. 

O bom desempenho das exportações reflete a 
maturação de empreendimentos estruturadores e obras 
de infra-estrutura implantadas pelo Governador Jarbas 
Vasconcelos e sua equipe, em parceria com agentes 
econômicos, entidades e órgãos institucionais de Per-
nambuco. De tal modo que as iniciativas governamen-
tais, executadas a médio e longo prazos, já resultam 
na melhoria dos indicadores econômicos de nosso 
Estado. Como resultado do trabalho de substituição 
das importações, as compras externas tiveram uma 
redução em torno de 40% no mesmo período de ja-
neiro. Houve ganhos expressivos, portanto, na balança 
comercial, com o avanço das exportações e redução 
das importações. 

Historicamente, o agronegócio do açúcar lidera a 
pauta de exportações em Pernambuco desde os tem-
pos coloniais dos engenhos de cana até as modernas 
usinas e destilarias que transformam em riquezas o 
verde dos canaviais. Um dado novo para ser assina-
lado é a diversificação da pauta do comércio exterior. 
Observa-se nesse capítulo o aumento de exportações 
da indústria de transformação, de que são exemplos o 
aço, alumínio e cerâmicas. 

O Governo Jarbas Vasconcelos tem revelado 
empenho na redução dos custos e na melhoria dos 
serviços portuários de Pernambuco. De tal modo que 
o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Es-
tado, Alexandre Valença, ressalta que o aumento das 
exportações e a diversificação da pauta de produtos 
confirmam a boa movimentação do Porto de Suape. 
Situado estrategicamente num dos pontos mais avan-
çados da costa brasileira a uma distância mediana dos 
mercados da Europa e da América do Norte, nosso 
Porto de Suape é uma porta aberta para o mundo e 
com potencial para atrair empreendimentos nacionais 
e internacionais, estabelecer intercâmbios comerciais 
e alavancar o desenvolvimento regional. 

O levantamento divulgado pelo Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior informa 
que a China Continental encabeça a lista do empre-
sariado como o maior cliente isolado dos contratos de 
exportação de Pernambuco. O gigante asiático conso-
me nossos produtos agrícolas e também da indústria 
de transformação. 

Além do agronegócio da cana-de-açúcar, dos pro-
dutos da indústria de transformação e da fruticultura 
irrigada do Vale do São Francisco, o Pólo Gesseiro do 
Sertão do Araripe constitui importante fonte de divisas 
em exportação para Pernambuco. Como parte do pro-
grama rodoviário do Governo Jarbas Vasconcelos, a 
chamada Estrada do Gesso é de fundamental impor-
tância para o desenvolvimento do Pólo Gesseiro em 
Pernambuco. A preconizada Ferrovia Transnordestina, 
ainda no horizonte da esperança das populações dos 
Estados, deve ser concretizada como fator estratégico 
de integração econômica regional, consolidação do 
Porto de Suape e escoadouro de riquezas da região. 

Os números auspiciosos sobre o desempenho do 
comércio exterior em Pernambuco motivam este pro-
nunciamento na tribuna do Congresso Nacional, para 
que seja registrado o bom êxito da administração Jar-
bas Vasconcelos nas políticas públicas que resultaram 
na melhoria dos nossos indicadores macroeconômicos 
e da balança comercial.

Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, como Deputado Federal pelo Estado 
do Rio de Janeiro, desejo cumprimentar a Academia 
Brasileira de Letras pela eleição do Prof. Hélio Jagua-
ribe para integrar essa importante instituição.

Pela sua inteligência brilhante, pela sua compe-
tência, pelo seu espírito público, pela sua biografia, 
pela sua participação em importantes movimentos que 
marcaram a história do País, a Academia Brasileira 
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de Letras se engrandece com a presença entre seus 
membros do Prof. Hélio Jaguaribe.

Fundador do Instituto Brasileiro de Economia e 
Sociologia, que mais tarde se transformaria no Insti-
tuto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), o Prof. 
Jaguaribe foi um dos formuladores da política nacio-
nal desenvolvimentista que teve importante influência 
na criação da PETROBRAS e da ELETROBRÁS, que 
constituem um importante marco no processo de de-
senvolvimento do país.

Em 1985, o Prof. Jaguaribe coordenou o Projeto 
Brasil 2000, encomendado pelo Presidente Sarney. 
Nesse trabalho, propôs uma estratégia de 15 anos para 
elevar o padrão de vida dos brasileiros a nível próximo 
ao existente em países da Europa.

Em 1989, lançou o livro Alternativas do Brasil, 
fornecendo um novo panorama do país em crise, anali-
sando problemas e propondo uma série de reformas.

O Prof. Hélio Jaguaribe possui um grande número 
de obras publicadas em diversos idiomas, todas elas 
de reconhecido valor técnico e científico.

Tive o prazer de conhecer o Prof. Hélio Jaguaribe 
quando estive como aluno na Universidade de Harvard 
em 1965. Era ele professor daquela universidade e 
suas aulas, sempre enormemente concorridas, eram 
consideradas “aulas magnas” por todos os que a elas 
assistiam.

Cumprimento o Prof. Hélio Jaguaribe, em nome 
também do Partido Progressista, desejando-lhe na 
Academia Brasileira de Letras o mesmo sucesso que 
caracteriza toda a sua vida.

Durante o discurso do Sr. Francisco Dor-
nelles, o Sr. Josias Quintal, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oli-
veira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Takayama.

O SR. TAKAYAMA (PMDB-PR. Pronuncia o se-
guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, hoje é o Dia Nacional do Consumidor, que tem 
sido valorizado nas relações de consumo desde a cria-
ção do Código de Defesa do Consumidor, em 1990. 
Assim, foram amenizadas reclamações cotidianas con-
tra uma série de indústrias que produziam produtos 
impróprios; comerciantes ímpios; e maus prestadores 
de serviços em diversas áreas.

A discussão sobre o papel desses agentes eco-
nômicos na sociedade contemporânea e a visão dos 
consumidores é relevante para orientar as gestões 
– empresarial e profissional – de corporações de di-

ferentes portes e de especialistas com qualificações 
diferenciadas.

Fica transparente que os consumidores, hoje mais 
esclarecidos, almejam um mundo próspero, com boas 
escolas, saúde de qualidade, emprego, renda, civili-
dade, dignidade, fraternidade e querem participar na 
formulação de estratégias para que se eleve o nível das 
relações comuns para uma freqüente harmonia.

A concentração de renda, além de ser um grande 
obstáculo para cidadãos que sonham em comprar pro-
dutos e receber serviços almejados, impede a entrada 
de milhares de pessoas no amplo comércio nacional.

Infelizmente, ainda existe a pirâmide do consumo 
no Brasil: os membros das classes A e B – 19% da po-
pulação –, que ganham mais de 10 salários mínimos 
por mês, utilizam 52% do consumo total; os indivíduos 
da classe C – 30% dos brasileiros –, que recebem de 
4 a 10 salários mínimos mensais, consomem 28% dos 
bens; e as pessoas das classes D e E – 51% dos ha-
bitantes –, que ganham menos de 4 salários mínimos 
por mês, usufruem 20% da produção e dos serviços.

Apesar desse quadro pouco alentador, observo 
que 2 fatores estão oportunizando o aumento do con-
sumo doméstico: o atual crescimento econômico, que 
assegura empregos e propicia a entrada de novos tra-
balhadores no mercado laboral, e a oferta do crédito 
com desconto em folha de pagamento, uma medida 
que se apresenta desburocratizada e possibilita juros 
mais baixos. Essa modalidade de crédito, com descon-
to no contracheque, já soma quase 30% do total de 
empréstimos para pessoas físicas. No total, incluindo 
os empréstimos para pessoas físicas e jurídicas, o Sis-
tema Financeiro Nacional concedeu, em 2004, R$484 
bilhões em crédito, 17,6% a mais que em 2003.

O consumidor brasileiro precisa ser respeitado 
em seus direitos, ter atendimento de primeira cate-
goria e utilizar bens, mercadorias e serviços de boa 
qualidade.

Louvo a determinação do Departamento de Prote-
ção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, 
que, recentemente, puniu empresas do ramo alimentício 
e de outros segmentos por terem diminuído a quanti-
dade de produtos nas embalagens – um flagrante ato 
de desrespeito à brasilidade.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação 
desta Casa Legislativa.

Muito obrigado.
O SR. ENIVALDO RIBEIRO (PP – PB. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho ocupar esta tribuna para manifestar 
minha total preocupação com o descaso que vem acon-
tecendo com o ensino profissionalizante no País.
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Não se compreende que o Governo tenha dei-
xado de criar escolas dessa categoria logo quando o 
desenvolvimento tecnológico tem sido um processo 
célere em andamento em todo o mundo.

A capacitação tecnológica da população, baseada 
na educação profissional, é de extrema necessidade 
e deve abranger com urgência uma ação em massa, 
voltada para o apoio tecnológico também às micros 
e pequenas empresas, que, como sabemos, são os 
sustentáculos da nossa economia.

Precisamos implementar um amplo programa 
de ensino tecnológico direcionado sobretudo às vo-
cações regionais. 

Tenho acompanhado com muito interesse os tra-
balhos desenvolvidos pelo eminente Deputado Federal 
Ariosto Holanda, expert no assunto, ex-Secretário de 
Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, que numa 
de suas publicações diz:

“O avanço da tecnologia tem resultado no 
aprofundamento do conhecimento de poucos 
e no aumento da ignorância de muitos.

Dentro de dez anos, estaremos usando 
50% de bens e serviços que ainda não foram 
inventados.

Estudos mostram que num futuro próxi-
mo a indústria e a agricultura serão cada vez 
mais intensivas em capital e menos em mão-
de-obra. A automação industrial e o avanço 
na mecanização agrícola com certeza vão 
acelerar o processo. As fábricas sem operá-
rios e as empresas virtuais surgirão cada vez 
mais, dia a dia.

Estima-se que em 10 anos, nos países 
desenvolvidos, somente 10% (dez por cento) 
dos trabalhadores estarão nos setores primá-
rio e secundário, e a terceirização, ou seja, a 
área de serviços será a grande demandadora 
de mão-de-obra. 

Não mais existirão as profissões tradicio-
nais de pai para filho, nem a 3ª via. Devido às 
inovações tecnológicas, surgirá um aumento 
muito grande de profissões nascendo e mor-
rendo, e somente a porta do saber dará aces-
so a elas. Vamos nos deparar com situações 
onde teremos de um lado pessoas procurando 
emprego e na contramão trabalho procurando 
profissional”. 

A desqualificação profissional dificultará o aces-
so ao emprego.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, mais do que 
nunca, a aprovação da lei que permite a criação de es-
colas profissionalizantes se faz urgente, pois da forma 

como estamos a nossa capacitação vai distanciando 
o acesso da mão-de-obra.

Vai aqui, Sr. Presidente, o nosso reconhecimen-
to à iniciativa louvável do Ministro da Educação, Tarso 
Genro, que em boa hora corrige essa injustiça, de forma 
a merecer os nossos elogios, abrindo novas perspec-
tivas, através de projeto do Executivo, de construção 
de escolas profissionalizantes.

Atualmente, esse projeto de lei encontra-se na 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados, e o seu Relator é o Deputado Federal Ar-
lindo Chinaglia.

Na Paraíba, existe o CEFET – Centro Federal 
de Educação Tecnológica. Fica localizado em João 
Pessoa, e seu Diretor-Geral, Dr. José Rômulo Gon-
dim de Oliveira, tem feito um grande e eficiente traba-
lho, juntamente com a Diretoria. São pessoas de alta 
categoria que têm conduzido com muita dignidade 
aquela escola.

Tenho certeza de que o Presidente Lula e o Mi-
nistro Tarso Genro levarão em conta nossas palavras, 
procurando dar a importância que o caso requer, ali-
mentados pela experiência em outros países. A edu-
cação é o pilar mestre para conduzir nossa Nação ao 
verdadeiro desenvolvimento.

Muito obrigado.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, no último sábado, dia 12, parentes e 
ex-alunos lembraram, e hoje registramos nesta Casa, 
o centenário de nascimento da Professora Célida So-
ares Rocha, nascida em Feira de Santana no dia 12 
de março de 1905.

Autora de poemas e crônicas publicados no qua-
se centenário jornal feirense Folha do Norte, ainda em 
circulação, a Professora Célida Soares Rocha resolveu 
cursar o magistério aos 29 anos, quando aconteceu 
sua viuvez.

Formada na turma de 1935 pela antiga Escola 
Normal Rural de Feira de Santana, tão logo recebeu 
o diploma de professora, Célida Soares passou a de-
dicar toda sua vida ao magistério, primeiro na escola 
São José, por ela criada, até chegar ao tradicional 
Colégio Santanópolis, onde lecionou História Geral e 
Universal.

A longa vida dedicada à profissão abraçada, en-
sinando várias gerações, deixou o exemplo de disci-
plina e altivez, transmitindo eficiência, clareza e sabe-
doria a tantos quantos tiveram a honra de tê-la como 
mestra.

São incontáveis as personalidades feirenses, 
atuando nos mais diversos segmentos, que buscaram 
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o aprendizado nos bancos da escola da inesquecível 
mestra, entre eles João Durval, Colbert Martins, José 
Falcão da Silva, os irmãos Hugo e Antônio Navarro, os 
também irmãos José e Manuel da Costa Falcão, Antô-
nio Santana, Antônio Barreto, Osvaldo Torres, Oscar 
Damião e mulheres como Elizabeth Gomes Martins e 
Hilda Carneiro.

Peço dar conhecimento do presente ao Sr. Cláu-
dio Soares Boaventura, à Rua Professor Geminiano 
Costa, em Feira de Santana, Bahia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. MOREIRA FRANCO (PMDB – RJ. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, Niterói festeja na data de hoje os 50 
anos do Instituto Abel, uma de suas mais importantes 
instituições. É uma escola. É uma grande e generosa 
escola que tem formado, com claros compromissos 
éticos e competência, gerações de jovens niteroien-
ses que contribuem para melhorar as condições de 
vida e progresso econômico da população do nosso 
Estado.

Posso dar este testemunho, Sr. Presidente, pois 
um de meus filhos foi aluno do Instituto Abel. E, como 
Prefeito da cidade, junto ao seu diretor, irmão Amadeu, 
tive o privilégio de poder contribuir um pouco para a 
grandeza dessa Instituição, sobretudo na conclusão 
do seu Centro Cultural.

O Instituto Abel de Niterói chega ao meio século 
como importante obra Lassalista de formação huma-
na e cristã. Tudo começou em 1949, quando o então 
Governador do antigo Estado do Rio, Edmundo de Ma-
cedo Soares e Silva, doou um terreno a esta entidade 
educacional. Em 1950, a Congregação dos Irmãos 
Lassalistas lança a pedra fundamental para a futura 
edificação do tradicional educandário. Mesmo com o 
prédio incompleto, em 1955, a escola, tendo como 
diretor o professor Irmão Lucas Noberto, iniciou suas 
atividades educacionais com cerca de 120 alunos. Em 
1958, implantado o curso ginasial com o aval do Mi-
nistério da Educação, a Instituição Lassalista recebe 
o nome de Ginásio La Salle.

Com o passar do tempo, o Ginásio ficou peque-
no para a demanda exigida. Novas construções foram 
feitas, incluindo a belíssima capela inaugurada em ho-
menagem ao patrono, São João Batista de La Salle.

Em 1972, a Instituição já considerada um marco 
de educação no Estado do Rio de Janeiro, passou a 
ser chamada de Instituto Abel, e entra num surto de 
desenvolvimento galopante. Em 1979, fundou-se o pré-
dio Centro Cultural La Salle, onde hoje são realizadas 
aulas de educação física e as escolinhas de esportes. 

Em 1986, terminam as obras do Teatro Abel, que é inau-
gurado com grande pompa, contendo 538 lugares.

Há que destacar aqui que esta obra Lassalista 
tem como maior objetivo proporcionar ao educando 
uma educação completa, total e de excelência.

No novo milênio mais realizações: a criação dos 
Institutos Superiores de Ensino e a inauguração da 
Universidade Unilassalle-RJ, com os cursos de Admi-
nistração, Relações Internacionais, Computação, Ci-
ências Contábeis, Geografia, História, Letras e Normal 
Superior – formação de professores.

Hoje este educandário, que entrelaça tradição e 
modernidade, possui mais de 5 mil alunos, 171 profes-
sores e 196 colaboradores, um conjunto de pessoas 
que integram a maior escola lassalista de nível funda-
mental e médio do planeta.

E há 38 anos, no comando da Instituição está o 
querido Irmão Amadeu, um educador que direcionou 
toda uma vida ao trabalho de formação do educando 
nos ideais de São João Batista de La Salle.

É fato notório em todo o Rio de Janeiro, que o 
povo de Niterói se orgulha desta Instituição, que man-
tém uma exemplar estrutura pedagógico administrativa, 
modernos laboratórios de Química, Física, Biologia e 
Informática, salas de estudo, setores que estimulam 
o aprendizado, como 3 bibliotecas com mais de 30 
mil volumes.

Na cultura, no esporte, na arte, esta importante 
obra realizou na cidade de Niterói uma verdadeira revo-
lução educacional, um orgulho para todos e para seus 
ex-alunos, que hoje ocupam posições de destaque não 
só em terras brasileiras, mas em vários países.

Peço Sr. Presidente, que conste nos Anais da 
Casa a minha manifestação de júbilo, que é, repito, 
a mesma que enche os corações dos niteroienses, 
para que no futuro se possa saber que já considerá-
vamos uma grande conquista comemorar os 50 anos 
do Instituto Abel.

Obrigado.
O SR. CEZAR SCHIRMER (PMDB – RS. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, na condição de apaixonado pela ferrovia e 
admirador da luta que a classe ferroviária vem travan-
do nos últimos anos, sinto-me plenamente à vontade 
para tecer alguns comentários a respeito do processo 
de privatização da RFFSA, assim como abordar a si-
tuação atual do modal ferroviário no País.

Em todos os países desenvolvidos, e mesmo em 
grande parte daqueles em desenvolvimento, a ferrovia 
é o modal de transporte terrestre preponderante, con-
siderado um elemento essencial dentro do conceito de 
intermodalidade entre os tipos de transporte.
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Ainda mais num país de dimensões continentais 
como o Brasil, com grandes distâncias a serem ven-
cidas, o transporte ferroviário que apresenta menores 
custos deveria representar a espinha dorsal do trans-
porte terrestre. Mas, infelizmente, não é o que ocorre 
no País, onde predomina o modal rodoviário.

Cabe neste ponto recordar um pouco a história 
para verificar que a estamos repetindo, incorrendo no 
que ela tem de pior.

Há cerca de 50 anos, o sistema ferroviário brasi-
leiro, composto de estradas de ferro estatais, federais, 
estaduais, privadas com capital nacional ou externo, 
despadronizadas, desarticuladas e independentes 
umas das outras, caminhava inexoravelmente para a 
insolvência técnica e financeira.

Diante disso, o Governo autorizou a criação de 
uma única empresa de caráter nacional, buscando recu-
perar, padronizar e integrar as ferrovias, como solução 
para a situação de descalabro em que se encontrava 
a malha para conduzir a ferrovia para sua vocação de 
transporte em longas distâncias.

Isso só se concretizou 5 anos mais tarde com a 
criação da RFFSA, que recebeu então como ativo a 
imensa sucata em que tinha se transformado o patrimô-
nio daquelas ferrovias, conseguindo, com sucesso, am-
pliar e modernizar o transporte ferroviário no País.

A partir de 1992, a RFFSA passou a integrar o 
Plano Nacional de Desestatização – PND, cujos estu-
dos foram conduzidos pelo BNDES.

O modelo de desestatização da RFFSA não con-
siderou o que a história nos ensinara e, através de um 
processo açodado, voltou a fracionar a malha ferroviária. 
Na forma de concessão, através de leilões e arrenda-
mento dos bens necessários à operação, totalizando 
mais de 25 bilhões em patrimônio, transferiu as malhas 
para operadores privados, num negócio de pouco mais 
de R$1.700.000,00, pagáveis em 30 anos.

Devido ao atropelo do processo de desestatiza-
ção, feito em tempo recorde, não foram adotadas as 
precauções necessárias para garantir a integridade do 
bem público envolvido.

Paralelamente, sob o pomposo título de ade-
quação do quadro, ocorreu uma ação de extermínio 
na área de pessoal, englobando tanto aqueles que fo-
ram transferidos para as concessionárias como os que 
permaneceram na RFFSA. Para esses últimos, ficou 
a responsabilidade de cuidar do patrimônio que não 
foi arrendado, da ordem de 5 bilhões de reais, gerir os 
passivos da RFFSA, gerenciar e fiscalizar os contratos 
de arrendamento dos bens avaliados nos R$25 bilhões 
anteriormente citados e receber os bens que fossem 
devolvidos pelas concessionárias.

Hoje assistimos, impotentes, à suspensão in-
devida pelas operadoras de aproximadamente 4.000 
quilômetros de linhas, invasões em áreas e prédios da 
ferrovia, vagões e locomotivas sendo canibalizados, 
oficinas destruídas, estações depredadas, o sistema 
de eletrificação da ex-FEPASA erradicado e roubado.

Ao mesmo tempo, vemos operadoras insolven-
tes, descumprindo metas contratuais e remetendo-nos 
a uma situação semelhante àquela de 50 anos atrás, 
com duas agravantes: a primeira referente à velocida-
de com que se perpetua essa degradação, pois com 
pouco mais de 6 anos, desde o início da privatização, 
a perspectiva de caos é patente. A segunda diz res-
peito à saída dos técnicos especialistas em transpor-
te de carga, por total falta de perspectiva profissional 
na empresa, sangrando a memória e o conhecimento 
ferroviário do País. 

A colocação da RFFSA em liquidação desde 
dezembro de 1999 já mostrou tratar-se de uma gran-
de insensatez, e os prejuízos causados à Nação são 
enormes, não só pelo lado do patrimônio, mas também 
pela perda da capacidade do Governo de gerir o setor 
ferroviário, intervindo, se necessário, nas concessões 
inadimplentes para praticar correção de rota.

É fundamental que o Governo brasileiro agora 
interrompa o processo anunciado da morte do sistema 
ferroviário brasileiro. Ainda há tempo de se repensar 
o papel da RFFSA, de se fazer uma auditoria em todo 
o processo, para que, à luz do conhecimento, sejam 
traçadas as diretrizes que garantam às futuras gera-
ções o direito de um dia usufruírem de um sistema 
ferroviário nacional democrático, com acesso a todos 
que dele queiram se utilizar.

Para isso é essencial que a RFFSA seja imediata-
mente retirada do processo de liquidação, revitalizada 
para o exercício de diversas funções necessárias ao 
bom funcionamento do setor ferroviário.

Assim, precisamos encontrar os caminhos para 
o fortalecimento do setor ferroviário no Brasil, o que 
poderá ser feito através de revitalização da RFFSA 
através de novos papéis, considerando a imensa ma-
lha consolidada existente, levantando os dados es-
tratégicos pertinentes a uma política macro de trans-
porte intermodal que favoreça os serviços prestados 
nesta área.

Em minha análise, feita com o distanciamento 
racional preciso, não há condições de promoção do 
desenvolvimento socioeconômico brasileiro que não 
passe pela remodelação de sua política de transpor-
tes, que possibilite uma dinâmica interação entre as 
distintas pontas de produção e consumo. Essa remo-
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delação deve contar necessariamente com a RFFSA 
revitalizada.

Dentro desse contexto, destaca-se a ferrovia, não 
somente por sua tradição em nosso País, mas por seu 
potencial mal aproveitado e pela tímida política até en-
tão adotada para o setor, que carece de uma atenção 
e agressividade maiores, tanto em sua concepção, 
como em sua execução.

Aliás, em recente viagem ao leste europeu, pude 
apreciar e usufruir da eficiente estrutura de transporte 
ferroviário de passageiros, o que lamentavelmente foi 
desmontado em nosso País. Há de se repensar a fer-
rovia levando em conta também esse tipo de serviço, 
que, além do conforto e segurança, representa forte 
interesse social.

Encerro este pronunciamento, reiterando minha 
posição de manter-me na defesa acirrada da ferrovia 
brasileira, por compreender que este setor muito tem a 
contribuir para o processo de desenvolvimento brasilei-
ro, e que muito ainda pode fazer para que o País entre 
em uma nova era, de progresso e justiça social.

O SR. NELSON BORNIER (PMDB – RJ. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a cada dia que passa o sistema previden-
ciário do País dá provas do fracasso de toda tentativa 
de melhoria no atendimento e distribuição dos bene-
fícios aos aposentados.

É de causar revolta o que vimos noticiado pela 
imprensa, através do jornal O Dia, informando que o 
aposentado, Sr. Severino Elias, morreu após passar 
24 horas na fila do INSS em Padre Miguel.

Como sempre, o que vemos é o sofrimento dos 
nossos velhinhos, que precisam enfrentar filas quilomé-
tricas para resolver seus problemas junto ao INSS.

Sr. Presidente, é altamente equivocada a forma 
como é planejado o atendimento aos que dele neces-
sitam.

Não é de hoje que ouvimos falar em combate 
aos maus-tratos aos nossos velhinhos pelas autori-
dades. E, de repente, essas mesmas autoridades que 
sempre alimentaram o desejo de propiciar bem-estar 
aos aposentados os fazem deparar-se com procedi-
mentos que trazem um verdadeiro caos à vida desses 
desafortunados.

Acredito eu, Sr. Presidente, que simples pedidos 
de desculpas não trarão a dignidade de volta aos lares 
de nossos inativos, muito menos a vida do Sr. Severino. 
O Ministério Público precisa averiguar essas questões 
e buscar uma forma de compensar o infortúnio causado 
para essas milhares de pessoas que são prejudicadas 
diariamente pela inoperância do INSS. É lamentável, 
Sr. Presidente, que o sonho de muita gente de adqui-

rir sua aposentadoria venha a cair por terra. A novela 
dos aposentados ainda terá muitos capítulos. E este 
é mais um.

Grandes transtornos são causados aos aposen-
tados e familiares destes, que perdem seu precioso 
tempo conduzindo-os até os postos do INSS em todo 
País.

Por oportuno, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, vale sugerir ao Governo que volte sua atenção 
para aqueles que não têm mais forças para brigar por 
seus direitos. Uma política direcionada à classe, temos 
certeza, seria de grande valia, não só para o indivíduo 
beneficiado como para toda a sua família.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero ressaltar aqui a coragem com que o 
Governo Federal decidiu enfrentar de frente a ques-
tão da saúde pública na cidade do Rio de Janeiro. O 
caos numa das áreas mais delicadas e importantes 
do serviço público não poderia ficar paralisada diante 
de uma briga de governos. A determinação do Presi-
dente Lula para que o Ministério da Saúde deflagrasse 
uma megaoperação de intervenção na rede de saú-
de pública do Rio foi aclamada por todos os cidadãos 
cariocas como ato de coragem e seriedade por parte 
do Governo Federal. Há meses que a população sofria 
com uma queda de braço irresponsável iniciada pelo 
prefeito Cesar Maia em torno de um problema que, 
como se viu depois da intervenção, é mais de gestão 
e de vontade política. Em menos de uma semana de 
intervenção foram criados 80 novos leitos além de ser 
deflagrada uma operação de mutirão para garantir o 
básico que vinha sendo negado pela Prefeitura: aten-
dimento. Agora, Sr. Presidente, diante desse esforço 
concentrado e responsável do Ministério da Saúde, o 
que vemos hoje nos jornais é uma atitude sórdida e 
insensível do Prefeito Cesar Maia de tentar atrapalhar 
o esforço concentrado ao exonerar 51 servidores que 
exerciam cargos de confiança em 4 dos 6 hospitais 
que sofreram intervenção. 

Isso mostra, Sr. Presidente, que o Prefeito do Rio 
não está preocupado com a saúde e com o atendimen-
to à população. A preocupação dele parece ser outra. 
Ele não se importa se o povo que está nas filas dos 
hospitais, filas, é bom que se diga, que foram criadas e 
alimentadas por sua Administração – ausente e incom-
petente. A preocupação do Prefeito parece ser única 
e exclusivamente de sabotar, a todo custo, o esforço 
do Governo Federal para melhorar as condições dos 
grandes hospitais que passam pela intervenção. 
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A população do Rio, Sr. Presidente, não está de-
satenta. Estão todos percebendo essa manobra e a 
resposta está sendo alta e clara. Quero registrar aqui 
o meu repúdio a essa atitude do Prefeito Cesar Maia. 
Em contrapartida, desejo ressaltar aqui o trabalho dos 
profissionais de saúde que, com responsabilidade e 
espírito público, atenderam ao chamado do Ministério 
da Saúde para tornar possível o mutirão deflagrado 
nos últimos dias. 

A população do Rio agradece. São estas as mi-
nhas palavras, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 
O SR. JOÃO MAGNO (PT – MG. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, as obras de reforma das duas rodovias que 
cortam o Vale do Aço de Minas Gerais, a BR-381 e a 
BR-458, começam no início de abril. No último final de 
semana, o Departamento Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes repassou uma parcela de 12 milhões 
de reais ao 11º Batalhão de Engenharia de Constru-
ção do Exército, sediado em Araguari, responsável 
pela execução das obras.

O envolvimento do Exército nessa empreitada 
é uma iniciativa bastante positiva do DNIT, orientada 
inclusive pelo Vice-Presidente da República e Minis-
tro da Defesa, José Alencar. Trata-se de aproveitar um 
contingente capaz de garantir melhorias sólidas para 
a grave situação das estradas brasileiras. A iniciativa 
desenvolvida no Vale do Aço será exemplo para outras 
empreitadas a serem realizadas em todo o País.

No Vale do Aço os homens do Exército atacarão 
primeiro a BR-458, trecho de 55 quilômetros que faz 
a interligação de Ipatinga à BR-116, em Inhapim. A 
rodovia, chamada pejorativamente de “queijo suíço” 
por alguns motoristas devido ao grande número de 
buracos, será totalmente restaurada.

A não realização dessas obras agora poderia im-
plicar, no futuro, o aumento dos custos de restauração 
da rodovia em patamares elevadíssimos.

Ao contrário do que algumas pessoas possam 
imaginar, as obras não consistirão em simples ope-
ração tapa-buraco. Afinal, essa medida não resolve 
o problema. Como o asfalto já perdeu há tempos sua 
vida útil, na primeira chuva forte os buracos voltam ain-
da maiores. Dessa vez, a camada asfáltica será toda 
retirada e substituída por um composto mais moder-
no, com durabilidade maior, conhecido como asfalto 
polimerizado. Além disso, a estrada também ganhará 
acostamento e sinalização adequada.

O mais importante é que o DNIT está garantindo 
todo o recurso necessário para a conclusão das obras, 
num prazo de 16 meses.

A BR-381 também vai merecer atenção especial. 
Embora o projeto de duplicação ainda esteja em fase 
de elaboração e estudos técnicos, a rodovia que faz a 
ligação do Vale do Aço com a capital Belo Horizonte 
ficará bem mais segura porque os trechos mais peri-
gosos demarcados pela Polícia Rodoviária Federal, 
com as curvas acentuadas e falta de sinalização, dei-
xarão de existir.

Porém, é preciso fazer um alerta para os milha-
res de motoristas que diariamente utilizam a BR-381 
e a BR-458: tenham paciência e atenção redobradas. 
Para realização dos trabalhos, haverá necessidade de 
interdição de alguns trechos por algumas horas. Além 
disso, nos trechos que estiverem ocorrendo a restau-
ração, o trânsito só será feito em meia pista.

Por outro lado, é bom que se diga, a economia 
regional será beneficiada, mesmo no curto prazo, com 
os trabalhos de restauração. Por causa da distância 
menor, as empresas sediadas no Vale do Aço têm uma 
vantagem competitiva nas licitações, já que poderão 
oferecer os produtos necessários às obras com valo-
res mais baixos.

Por exemplo, por causa do frete, é bem mais ba-
rato para o Exército adquirir a escória usada na pavi-
mentação diretamente da Usiminas. Por esse mesmo 
motivo, um supermercado da região tem mais chan-
ces de vencer a licitação para fornecer os mantimen-
tos que alimentarão os 150 homens do Exército que 
ficarão hospedados em um alojamento cedido pela 
Usiminas.

Então, queremos parabenizar o DNIT e o Exér-
cito por esta iniciativa que demonstra com clareza o 
compromisso do Governo Lula em promover o desen-
volvimento sustentável do País.

Sr. Presidente, solicito a divulgação deste pro-
nunciamento nos órgãos de comunicação da Casa e 
no programa A Voz do Brasil.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, tive oportunidade de participar como 
convidado especial de um seminário internacional sobre 
a paz mundial, na Capital dos Estados Unidos da Amé-
rica, e de lá retirei algumas reflexões que consideramos 
importantes sobre o desenvolvimento da agricultura e 
sua direta vinculação com a paz mundial.

Não podemos esquecer a célebre frase do Dr. 
John Boyd Borr, o primeiro Presidente da FAO e Prêmio 
Nobel da Paz, que, na cerimônia de entrega da láurea 
conferida pela Academia de Ciências de Estocolmo, 
afirmou: “Não podemos construir a paz sobre estôma-
gos vazios”, frase essa que encontra ressonância nos 
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dias de hoje, seja pela insensibilidade dos países de-
senvolvidos, seja pela corrupção instalada nos países 
pobres e em vias de desenvolvimento.

Como sairemos dessa verdadeira chaga, a fome, 
que varre centenas de países e mata milhões de pes-
soas por ano?

Uma das respostas é o aumento de recursos es-
tatais e privados para as pesquisas sobre a utilização 
da biotecnologia alimentar.

Sr. Presidente, recebemos dados recentes de 
que somente 8% dos países com melhores índices de 
alimentação sofrem conflitos sociais, e mais de 56% 
das populações carentes de alimentos no mundo vi-
vem contínuos conflitos civis.

Nós governantes precisamos garantir mais inves-
timentos em biotecnologia, já que o mundo precisará 
dobrar a produção de grãos até 2050, e o Brasil será 
um dos poucos países a oferecer alimentos bons e 
baratos para milhares desses países.

Temos de aproveitar os novos tempos, principal-
mente quando os defensores da estagnação de nosso 
desenvolvimento na área de biotecnologia alimentar já 
foram fragorosamente derrotados na aprovação, pelo 
Congresso Nacional, do projeto de biotecnologia, e 
esperamos agora novos rumos para o agronegócio 
nacional.

Estávamos na contramão do mundo, que plantou 
81 milhões de hectares com organismos geneticamente 
modificados. Foram 50 milhões de hectares de soja, 
20 milhões de hectares de milho, 9 milhões de hecta-
res de algodão e 4,3 milhões de hectares de canola. 
São dados insofismáveis. Consolida-se a produção de 
OGMs em todo o planeta.

O Governo brasileiro precisa investir maciçamen-
te na EMBRAPA, principalmente para não ficarmos 
presos no pagamento de royalties para empresas pri-
vadas internacionais. Recursos devem ser aplicados 
principalmente na nova revolução genética, que deve 
voltar-se para estancar a fome e a miséria.

Enquanto propugnamos pela paz mundial, as 
guerras, principalmente no Iraque, consomem US$900 
bilhões, dinheiro suficiente para acabarmos com toda 
a fome no planeta e, como relatei no intróito de meu 
pronunciamento, afastar milhares de conflitos sociais 
em todo o mundo.

O Parlamento e a sociedade organizada devem 
estar atentos aos cortes orçamentários da EMBRA-
PA e estimular o nosso Presidente da República, que 
encabeçou a luta contra a fome como uma de suas 
importantes bandeiras, a pôr em prática esse projeto 
fornecendo mais recursos para a biotecnologia, repre-

sentada pela excelência do trabalho da maior empre-
sa de tecnologia agrícola da América Latina, a nossa 
EMBRAPA, ao invés de cortá-los.

Muito obrigado.
O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, tenho a satisfação de registrar nos 
Anais desta Casa matérias publicadas nos jornais sobre 
a visita que o Presidente da Câmara dos Deputados, 
Severino Cavalcanti, fez a Araraquara no último domin-
go, dia 13 de março, ocasião em que proferiu palestra 
na sede do SESC de nossa cidade sobre importantes 
matérias que tramitam no Parlamento, entre as quais 
a MP 232 e a reforma sindical.

O Presidente Severino Cavalcanti foi recebido 
calorosamente por centenas de pessoas, entre Pre-
feitos, Vereadores, sindicalistas, empresários e outras 
lideranças de Araraquara e região, que aproveitaram 
o ensejo para apresentar ao Deputado reivindicações 
relevantes, como a defesa da produção e encomenda 
dos caças supersônicos por parte do Governo brasi-
leiro junto à EMBRAER, em substituição aos velhos 
Mirage, o que fortaleceria a unidade e Gavião Peixo-
to e, conseqüentemente, a atividade econômica da 
região, com geração de empregos diretos e indiretos 
– reivindicação que recebeu a pronta manifestação de 
apoio do Presidente Severino Cavalcanti.

O Parlamentar recebeu também o apoio de diver-
sas lideranças empresariais e de trabalhadores em sua 
campanha para modificar o aspecto da MP 232, que, 
ao elevar os tributos, penaliza segmentos importantes 
da economia nacional, em especial os prestadores de 
serviços, e ouviu de lideranças trabalhistas a preocu-
pação de que a PEC governamental sobre a reforma 
sindical não tenha como conseqüência a fragilização 
e a pulverização dos sindicatos.

Com o espírito democrático e transparente de 
sempre, o Presidente desta Casa recebeu todas essas 
manifestações, deixando expressa sua opinião sincera 
sobre todos os temas abordados.

Faço este pronunciamento, registrando com ele as 
notícias que tiveram ampla repercussão na mídia local 
e nacional, e aproveito a oportunidade para, mais uma 
vez, agradecer publicamente a visita do Presidente da 
Câmara dos Deputados à Araraquara, fato que ficará 
marcado de forma muito especial na história política 
de nossa cidade e da nossa região.

REPORTAGENS A QUE SE REFERE 
O ORADOR
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A SRA. LUCIANA GENRO (Sem Partido – RS. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, faço o registro, nos Anais da Casa, 
da Carta de Curitiba, divulgada pelo ANDES-Sindicato 
Nacional logo após o 24º Congresso dessa entidade, 
que ocorreu em Curitiba e contou com a presença de 
356 delegados, 46 observadores e 4 convidados, os 
quais analisaram profundamente a conjuntura nacional 
e internacional, manifestando nesse documento suas 
reflexões e conclusões. 

Na Carta de Curitiba o ANDES-SN reafirma seu 
compromisso histórico de lutar em conjunto com todos 
os movimentos sociais por um projeto de sociedade 
socialista, democrática e emancipadora, e de continuar 
na luta e na resistência, mantendo-se firme e coeso na 
defesa dos trabalhadores e da universidade pública e 
gratuita, na certeza de que a História não pára e não 
parou por ordem dos dominantes. 

Aproveito para registrar também a grave denún-
cia publicada no jornal O Liberal, do Pará, de que o 
processo relativo às irregularidades na administração 
da Universidade Federal do Pará – UFPA durante a 
gestão do Reitor Alex Fiúza de Mello, no ano de 2003, 
esbarrou na burocracia estatal há pelo menos 9 meses, 
desde que uma auditoria feita em 2003 e finalizada em 
25 de maio do ano passado pela Controladoria-Geral 
da União – CGU confirmou a existência de um caixa 
2 naquele estabelecimento universitário, em um dos 
projetos do Núcleo de Ação para o Desenvolvimento 
Sustentável, o POEMAR, que beneficiou com recursos 
públicos mais de 500 servidores.

DOCUMENTO E MATÉRIA A QUE SE 
REFERE A ORADORA

Carta de Curitiba
Os docentes das instituições de ensino superior, 

reunidos no 24º Congresso do ANDES-SN, realizado 
de 24 de fevereiro a 1º de março de 2005, na cidade 
de Curitiba-PR, com a presença de 356 delegados, 
46 observadores e 4 convidados, analisaram e apro-
fundaram a sua reflexão sobre a conjuntura nacional 
e internacional. Cientes das responsabilidades que 
têm diante dos graves problemas que atingem as uni-
versidades brasileiras, dos ataques aos movimentos 
sociais organizados e aos sindicatos e das ameaças 
decorrentes do crescente domínio do capital e da inter-
ferência dos interesses do capital internacional na vida 
do povo brasileiro, dirigem-se à população brasileira 
para manifestar a sua veemente crítica à atual políti-
ca vigente, apresentar suas propostas e deliberações 
sobre os grandes temas nacionais e a atualização do 
seu plano de lutas.

Na arena internacional, constataram que a amea-
ça e a realidade de novas crises financeiras de grande 
envergadura, com epicentro nos EUA, testemunham 
a continuidade da crise mundial do capital, da qual se 
pretende sair por meio da submissão dos trabalhado-
res e dos povos oprimidos, e por meio da continuidade 
das políticas neoliberais. Ao mesmo tempo, apontaram 
a crescente resistência dos povos, na América Latina 
(na Bolívia, na Venezuela, na Argentina e no Equador) 
e no mundo inteiro, com destaque para as heróicas re-
sistências dos povos iraquiano, palestino e haitiano às 
ocupações militares e à política imperialista sustentada 
pelo capital financeiro. 

Os congressistas manifestam sua solidariedade 
à luta desses povos e reafirmam a sua disposição de 
realizar esforços na integração mundial das lutas de 
todos os trabalhadores na defesa de suas conquistas 
e no combate às imposições do capital.

O Governo Lula da Silva mantém sua firme de-
terminação de submeter o país aos interesses interna-
cionais, por meio de um conjunto de medidas como a 
contra-reforma da Previdência, a Inovação Tecnológica, 
a liberação dos transgênicos, a Lei de Falências e a 
Lei das Parcerias Público-Privadas. Acrescenta agora 
“as reformas” sindical e universitária. No seu conjunto, 
o Governo amplia o espaço das ações que favorecem 
o campo privado, desobrigando o Estado de seu papel 
precípuo de sustentação do que é público e do inte-
resse dos cidadãos.

Em nome da modernização do Estado, avaliza-
dora e garantidora da governabilidade, o País retroce-
de na distribuição de renda e na criação de empregos 
dignos. A economia, quando cresce, atende às deman-
das do capital e amplia a sua inserção subordinada na 
economia mundial capitalista.

A recente onda de assassinatos no campo, na 
floresta, e nas periferias nos Estados do Pará, Goiás 
e Rio de Janeiro, demonstram que a realidade social 
do País não mudou, que por trás das mudanças polí-
ticas de fachada, que tantas ilusões despertaram no 
povo brasileiro, as classes dominantes continuam as 
mesmas. O suposto empresariado agrário “moderno”, 
vinculado ao agronegócio, figura central do Governo 
Lula, não vacila, tal qual os velhos latifundiários base-
ados na grilagem de terras, em utilizar trabalho escra-
vo, jagunços e o recurso ao massacre para defender 
seus interesses de classe, vinculados por mil laços ao 
capitalismo internacional. 

Os docentes do ANDES-SN, em seu 24º Con-
gresso, declaram sua total solidariedade à luta dos 
trabalhadores sem terra e seu repúdio às ameaças de 
morte e às chacinas de lutadores e lutadoras sociais, 
renovando sua disposição de luta, ao lado de todos 
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os trabalhadores do País, contra a opressão e a ex-
ploração de classe.

O 24º Congresso atualizou o plano de lutas do 
ANDES-SN, com ênfase na discussão política sobre 
os rumos do Sindicato, centrada principalmente nas 
reformas sindical e universitária e nas campanhas 
salariais.

Tratou detalhadamente da reforma universitária, 
que está sendo preparada pelo Governo, e conside-
rou que o pressuposto básico de tratar a universidade 
como um bem público não-estatal é incompatível com 
a defesa da universidade pública, gratuita e de quali-
dade. Os docentes do ensino superior não abrem mão 
do seu projeto de educação para o País. Sustentado 
pelas propostas do ANDES-SN para a universidade 
brasileira, no Plano Nacional de Educação – PNE da 
sociedade brasileira, o 24º CONGRESSO analisou e 
definiu uma “agenda para a educação superior: uma 
proposta do ANDES-SN para o Brasil de hoje”, para 
balizar as ações do Sindicato em prol da educação 
pública e da universidade brasileira e dialogar com 
a sociedade brasileira e, em particular, com os movi-
mentos sociais que combatem o racismo, definindo, na 
agenda, política afirmativa articulada a partir do forta-
lecimento das escolas públicas de ensino médio nos 
territórios de maior negação dos direitos sociais, que, 
a partir da interação com as universidades públicas e 
CEFETs, deverão garantir acesso diferenciado para os 
estudantes dessas escolas. As definições da agenda 
se opõem diretamente ao PROUNI, à Lei de Inovação 
Tecnológica e ao SINAES, a primeira expressão com-
plementar da política governamental de utilização de 
recursos que seriam fundamentais para a universali-
zação do ensino superior público, para favorecer os 
empresários da educação superior privada. 

O 24º Congresso considerou, ainda, que o pro-
cesso adotado pelo Governo de discussão da reforma 
universitária, feito de cima para baixo, simulando uma 
discussão democrática, contraria e ameaça a univer-
sidade pública e gratuita. Por isso, exige que se abra 
um novo campo de discussão, realmente democrático, 
sem atropelos, sem imposições de sua agenda política, 
para o debate sobre a universidade pública e gratuita 
– um patrimônio nacional –, construída pelos esfor-
ços de todos os brasileiros, cuja manutenção, avanço 
e universalização de acesso é uma exigência para a 
independência nacional na produção do saber, da ci-
ência e da tecnologia, da arte e da cultura.

O 24º Congresso considera que a luta em defesa 
dos direitos da categoria é parte constitutiva da luta em 
defesa da educação pública e gratuita. Na atual con-
juntura, a coalizão governante tem imposto um retro-
cesso às conquistas dos docentes com medidas que 

atingem diretamente seus direitos. A precarização do 
trabalho docente, o arrocho salarial, a perda de direi-
tos trabalhistas, com valorização do individualismo e 
da competição, além dos ataques à organização sindi-
cal autônoma são os nexos que, do ponto de vista do 
Governo, dão corpo ao seu projeto para a educação 
superior brasileira. A luta por direitos e por condições 
de trabalho e salários condizentes com a profissão 
são condições basilares para se alcançar um padrão 
unitário de qualidade. 

O 24º Congresso repudia todas as formas preca-
rizadas de contratação, exige a liberdade de organiza-
ção sindical e entende que a qualidade da educação 
superior somente terá alcance se houver a articulação 
do ensino, da pesquisa e da extensão. Reafirma que 
na esfera pública é fundamental o fortalecimento das 
articulações com os demais servidores das esferas fe-
deral e estadual e que, no plano das IES particulares, 
é necessário reforçar a luta para que os docentes das 
instituições de ensino particular tenham seus direitos 
de organização autônoma reconhecidos no ANDES-
SN, que seja barrada a violência, a prepotência e o 
mandacionismo dos mercadores da educação.

O Governo Lula, apoiado no Fórum Nacional do 
Trabalho, do qual faz parte a CUT, encaminhou uma 
reforma sindical que visa estrangular os sindicatos e 
a representação de base, reforçando o poder das cú-
pulas burocráticas das centrais e, também, ainda que 
proclame o contrário, a ingerência estatal e patronal 
nas organizações dos trabalhadores. A reforma sindical 
visa ainda aniquilar a resistência dos trabalhadores, 
com vista a impor a reforma trabalhista, baseada no 
malfadado mito do “Custo Brasil”, a qual objetiva retirar 
os direitos básicos dos trabalhadores, conquistados 
na luta (décimo terceiro, férias, licença-maternidade e 
outros) e impor a completa flexibilização do trabalho, 
cenário de barbárie, que é o grande objetivo do capi-
talismo “global”. A completa adaptação da CUT a esse 
cenário e a essa perspectiva que pretende não com-
bater, mas gerenciar, foi avaliada pelas assembléias 
de base. A partir dessas avaliações, o 24º Congresso 
deliberou a desfiliação do ANDES-SN da CUT. 

Essa decisão é tomada de forma clara, tendo 
como parâmetro a defesa do sindicalismo classista, 
autônomo e democrático, opondo-se ao sindicalismo 
comprometido com a total adaptação das burocracias 
sindicais à ordem existente. 

O ANDES-SN continuará, ao longo de 2005, em-
penhando-se na construção de um pólo de resistência 
sindical às reformas do Governo Lula, na defesa do 
movimento sindical autônomo, classista e combativo, 
que caminhe no sentido da unidade entre trabalhadores 
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do campo e da cidade, do setor público e do privado, 
bem como de formalizados e precarizados.

O 24º Congresso reafirma os princípios de au-
tonomia e liberdade do ANDES-SN em relação aos 
partidos, estados e patrões, e este dispõe-se a inten-
sificar, em conjunto com suas seções sindicais, a parti-
cipação em fóruns como a CNESF, o CONLUTAS, em 
fóruns estaduais de luta, entre outros os de defesa dos 
serviços públicos, aliados aos movimentos sociais, no 
combate às reformas do Governo Lula: sindical, traba-
lhista e universitária.

O 24º Congresso reafirma, ainda, a organização 
do Sindicato a partir dos locais de trabalho, o direito de 
greve e a liberdade e autonomia sindicais, com a sus-
tentação voluntária de seus sindicalizados, requisitos 
sobre os quais se baseia desde a sua fundação, como 
fundamentais para a organização e manifestação dos 
docentes. Reafirma, também, a necessidade imperiosa 
de construir com toda a classe trabalhadora a luta de 
emancipação para com ela caminhar na construção 
de uma sociedade socialista.

Reafirma o compromisso histórico do Sindicato 
de lutar em conjunto com todos os movimentos sociais 
por um projeto de sociedade socialista, democrática e 
emancipadora e de continuar na luta e na resistência, 
mantendo-se firme e coeso na defesa dos trabalha-
dores, da universidade pública e gratuita, na certeza 
de que a história não pára e não parou por ordem dos 
dominantes. A história temo-la feito, e continuaremos fa-
zendo-a, como demonstra a luta de todos os povos.

Sem vergar, alcançaremos nossos objetivos!
Todos juntos, à construção dessa história!

Curitiba-PR, 1º de março de 2005

O Liberal, 13-3-2005
Processo contra UFPA está emperrado
Relatório da Controladoria Geral da União apon-

tando irregularidades na atual administração, ocorridas 
em 2003, não tem data para ser julgado 

O processo relativo às irregularidades na admi-
nistração da Universidade Federal do Pará (UFPA) 
durante a gestão do reitor Alex Fiúza de Mello, no 
ano de 2003, esbarrou na burocracia estatal há pelo 
menos nove meses, desde que uma auditoria feita 
em 2003 e finalizada em 25 de maio do ano passado 
pela Controladoria-Geral da União (CGU) encontrou 
na Universidade Federal do Pará (UFPA) a existên-
cia de um “caixa 2” em um dos projetos do Núcleo de 
Ação para o Desenvolvimento Sustentável (Poemar) 
que beneficiou, com recursos públicos, mais de 500 
servidores. O relatório final da auditoria, obtido com 
exclusividade por O Liberal, revela ainda diversas ou-
tras irregularidades na gestão da instituição naquele 

ano. O prejuízo ao Erário, com desvios de dinheiro, 
chegou a R$4.753.698,08. O processo já foi encami-
nhado a Brasília, passou por três órgãos e retornou 
a Belém, onde está sendo analisado novamente pela 
seção regional da Controladoria desde julho do ano 
passado. Ainda até o final deste mês, o documento 
deverá ser novamente enviado ao Departamento Ju-
rídico do Ministério da Educação, que deverá tomar 
as medidas cabíveis junto ao Tribunal de Contas da 
União (TCU). 

A Controladoria Geral da União em Brasília con-
firma o recebimento do relatório efetuado pela CGU 
do Pará e informa que o processo foi encaminhado ao 
Ministério da Educação ainda em 2004. Por se tratar 
de um relatório de gestão realizado anualmente pela 
CGU, ou seja, a auditoria não foi motivada por denúncia 
previamente formulada, o encaminhamento da Con-
troladoria é o de enviar ao órgão ordenador das des-
pesas para que sejam apuradas as denúncias. Neste 
caso, quem formaliza as verbas destinadas à UFPA é 
o próprio Ministério da Educação, que, posteriormente, 
encaminha as denúncias ao TCU.

A Subsecretaria de Assuntos Administrativos do 
Ministério da Educação (MEC) possui cadastrado no 
seu protocolo geral o envio do processo ao TCU no dia 
19 de julho do ano passado. Segundo a assessoria de 
comunicação da presidência do TCU em Brasília, o do-
cumento está sob a análise da Secretaria de Controle 
Interno do TCU no Pará. De acordo com a legislação 
vigente, não há prazo para que a análise do processo 
seja finalizada, tampouco podem ser cogitadas infor-
mações sobre o andamento, visto que não há ainda 
um parecer definitivo.

O trâmite burocrático aponta que o parecer do 
Controle Interno, anexado à prestação de contas da 
UFPA, deve retornar posteriormente a Brasília, mais 
precisamente para o MEC, e posteriormente ao TCU. Lá, 
o processo será enviado a um ministro-relator, ainda a 
ser definido, e após a análise do mesmo será levado a 
plenário para que os demais ministros do TCU julguem 
as irregularidades constantes do processo. Nesse caso, 
mais uma vez o prazo para o término dos trabalhos é 
uma incógnita, visto que a lei não estabelece tempo 
para a conclusão.

Controladoria aponta contratação ilegal
Problemas na infra-estrutura, processos adminis-

trativos obscuros ou fora do que determina a lei e até 
a sonegação de informações aos auditores da Con-
troladoria-Geral da União (CGU) foram registrados no 
relatório final da auditoria. Contratação e afastamento 
irregular de professores e de servidores são alguns 
dos casos mais graves, pois causam lesão direta ao 
patrimônio público. O estado precário das lanchone-
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tes do campus Guamá da Universidade Federal do 
Pará (UFPA) e o desabamento de uma parte do muro 
de contenção do projeto da orla, contra a erosão, são 
citados.

Há, ainda, o uso de um posto de combustível 
sem condições de funcionamento, que vem ofere-
cendo riscos aos usuários. Ao ser confrontada com o 
problema, já detectado em auditorias dos exercícios 
2001 e 2002, a UFPA não se manifestou. O risco de 
acidentes ambientais e até humanos no posto – usa-
do para abastecer os veículos da própria universidade 
– fora apontado pela Secretaria Executiva de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente (Sectam) em um parecer 
técnico, em 2002. “A prefeitura do campus, setor res-
ponsável pelo funcionamento do posto de combustí-
vel, manifestou-se contrária ao laudo expedido pela 
Sectam, afirmando que o local não oferecia riscos 
aos usuários e ao meio ambiente”, diz o relatório da 
CGU.*506A0E0031* 506A0E0031 

A contratação indireta de pessoal por meio da 
Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa 
(Fadesp), considerada irregular, continua uma prática 
na UFPA. Na auditoria de 2002, a CGU já havia cons-
tatado a prática, mas acatou as explicações do reitor 
Alex Fiúza de Melo, que explicou que a contratação 
era provisória e de caráter urgente para os hospitais 
universitários João de Barros Barreto e Betina Ferro 
de Souza, que careciam de profissionais. Depois do 
concurso público destinado à contratação de pessoal 
técnico-administrativo, o problema foi solucionado, mas 
perdurou na gestão de 2003.

“A prática permanece, visto que a univer-
sidade manteve a contratação indireta pela Fa-
desp, contratando pessoal para o desempenho 
de atividades que não podem ser consideradas 
essenciais, como é o caso do pessoal contra-
tado para a Assessoria de Imprensa”, aponta 
o chefe da CGU no Pará, Cláudio Pacheco 
Vilhena. As contratações irregulares foram 
feitas também para outros setores, como o 
Departamento de Apoio ao Vestibular (Daves), 
Incubadora de Empresas, Núcleo de Meio 
Ambiente (Numa) e Assessoria de Relações 
Internacionais – neste caso, as contratações 
foram “disfarçadas”.

Na Assessoria de Relações Internacionais, duas 
servidoras recebem de forma irregular, mensalmen-
te, pelo Poemar, com recursos da UFPA, por meio do 
projeto Serni. “A assessoria já existia há tempos, tem 
status semelhante ao de uma pró-reitoria e orçamento 
próprio. Na se trata, portanto, de um projeto cuja de-
finição pressupõe a existência de objetivo específico 

a ser alcançado num tempo predeterminado”, aduziu 
o chefe da CGU.

Documento denuncia irregularidades em convê-
nio com o Incra e nepotismo

A Controladoria-Geral da União (CGU) encontrou 
na UFPA em uma auditoria feita em 2003 e finalizada 
no ano passado diversas irregularidades. Segundo 
o relatório da CGU, esse dinheiro teria sido utilizado 
como uma das garantias da recondução do reitor ao 
cargo. O relatório final da auditoria revela, ainda, di-
versas outras irregularidades na gestão da instituição 
naquele ano. O prejuízo ao Erário, com desvios de di-
nheiro, chegou a R$4.753.698,08.

O relatório final da auditoria considerou irregular 
a gestão da UFPA no ano de 2003. Dentre a série de 
irregularidades que foram detectadas, talvez a mais 
grave seja a existência do “caixa 2” no convênio do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) com o Poemar, que teria beneficiado, com a 
concessão de bolsas e diárias, servidores públicos 
federais, parentes ou diretores da instituição. No total, 
foram R$2.700.335,30 usados no “caixa 2” do Poemar, 
depositados em contas correntes de terceiros.

Segundo o relatório da avaliação de gestão, 
de 124 páginas, concluído em 25 de maio do ano 
passado, a direção da UFPA fez o fracionamento de 
despesas por meio de dispensa de licitação, movi-
mentando, com a fraude, R$275.603,72 em recursos 
públicos. Também foram encontradas irregularidades 
na elaboração e execução do projeto de conten-
ção da orla da universidade, cujas obras custaram 
R$1.296.541,54. Até repasses de recursos a inte-
grantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra (MST) foram encontrados pela CGU. O 
MST teria recebido da UFPA, sem contratos firma-
dos, a quantia de R$59.699. 

O convênio com o Incra, no valor previsto de 
R$591.780, que teve a UFPA apenas como interve-
niente, foi firmado ainda em 2001, com o objetivo de 
formar 70 turmas de alfabetização de jovens e adultos 
trabalhadores rurais. Seriam 1.409 alfabetizandos, em 
projetos de assentamento do Incra localizados na re-
gião oeste do Pará, dentro do Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária (Pronera). Dentre as 
irregularidades constatadas pela CGU na execução 
do convênio, estão o pagamento de diárias em perí-
odos superpostos (inclusive a servidores públicos), e 
fraude e indícios de favorecimento em processos de 
compras. A auditoria também verificou que o Poemar 
não comprovou ter dado sua contrapartida no con-
vênio, que careceu, ainda, dos processos licitatórios 
obrigatórios.
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Nepotismo – Nem da prática do nepotismo, co-
mum no serviço público, o convênio irregular escapou. 
Pelo menos nove pessoas, parentes de coordenadores 
do projeto, receberam diárias como se tivessem traba-
lhado na iniciativa. O uso de recibos de outro convênio 
e despesas em desacordo com o plano de trabalho 
apresentado foram outros problemas encontrados na 
execução do convênio.

No total, foram gastos R$1.068.491,10, dos quais 
R$476.711,10 sem conciliação bancária. Para o chefe 
da CGU no Pará, Cláudio Pacheco Vilhena, a prática 
caracteriza o “caixa 2”. Ademais, lembra ele, todos os 
beneficiados eram, na época, eleitores em potencial 
no processo de eleição do novo reitor. 

Anexos ao relatório, estão bilhetes enviados pe-
las chefias de Gabinete da Reitoria da UFPA pedindo 
pela inclusão de nomes na quotas das bolsas e diárias. 
Os nomes foram encaminhados ao professor Thomas 
Mitschein, diretor do Poemar. As listas continham ende-
reço, RG, número do cadastro de pessoa física (CPF), 
telefone, conta bancária e o valor da bolsa destinado 
a cada um.

Em um dos bilhetes, uma funcionária do Gabinete 
da Reitoria pede ao professor que inclua o nome de 
determinada professora porque a mesma estava “pres-
tando serviços na assessoria do Gabinete”. “Combinei 
com o Alex (Fiúza, reitor) que qualquer inclusão e/ou 
mudança deverá ser informada por mim via gabinete, 
para você ter segurança no atendimento”, diz um dos 
bilhetes, assinado pela chefe de Gabinete, Bila Gallo. 
No mesmo recado, ela pede a inclusão de uma profes-
sora no convênio, para que a mesma recebesse uma 
bolsa de R$500, e informa o valor da bolsa (de R$350) 
que deveria ser paga a outra servidora.

A auditoria da CGU conseguiu as listas com os 
nomes dos 134 beneficiados que receberam diárias e 
os outros 377 servidores em cujas contas bancárias 
foram depositadas bolsas, alguns em municípios que 
sequer estavam previstos no convênio. Cláudio Pacheco 
afirma que as transações foram feitas sob a orientação 
do então reitor da UFPA, Alex Fiúza de Melo.

Técnicos listam aplicação incorreta de recursos 
no contrato entre UFPA e Poemar

Outro projeto do Núcleo de Ação para o Desen-
volvimento Sustentável (Poemar) também foi consi-
derado irregular pela auditoria da Controladoria-Geral 
da União (CGU). O contrato de prestação de serviços 
para a execução do projeto “Aproveitamento da fibra 
de curauá para a indústria automobilística” foi assinado 
entre a Universidade Federal do Pará (UFPA) e o Po-
emar para vigorar durante o ano de 2003. O convênio 
recebeu R$200 mil, divididos em duas parcelas. Até o 

fim da auditoria, sequer o resultado do projeto havia 
sido apresentado. 

Segundo a CGU, o convênio ganhou um termo 
aditivo, sem data, prorrogando-o até o dia 31 de março 
do ano passado. O adendo garantiu ao contrato mais 
R$50 mil em recursos. Dentre as ações previstas, es-
tavam o levantamento e elaboração de um plano de 
negócios para plantio e beneficiamento do curauá em 
três municípios considerados estratégicos do pólo de 
produção de fibras no Pará e a transferência de tec-
nologias de produção e processamento.

Conforme foi verificado a partir dos extratos e re-
cibos bancários encontrados pela CGU, todo o recurso 
do convênio foi usado para o pagamento de pessoas 
físicas. “A relação de pagamentos contempla dirigen-
tes e funcionários do Poemar, servidores da UFPA, 
servidores cedidos para a universidade e parentes de 
funcionários, além de pessoas apresentadas entre si”, 
diz o relatório da CGU, concluindo que houve, portanto, 
a prática de favorecimento e nepotismo. 

O projeto tem outras irregularidades, como o pa-
gamento de serviços prestados na parte administrativa 
do convênio, supervisão em apoio técnico ao contrato; 
falta de indicação do responsável pelo projeto na UFPA 
e a ausência, no plano de trabalho, das metas físicas 
a serem alcançadas. Além disso, não foram apresen-
tados relatórios de execução físico-financeira e nem 
ao menos o resultado do projeto.

Universidade gastou R$12 mil na compra de lan-
ches durante o “Vestibulinho”

Outro caso que merece destaque é o uso de re-
cursos do Processo Seletivo de Matrículas Especiais 
(conhecido como “Vestibulinho) para compra de gêneros 
alimentícios, mais especificamente lanches, refeições, 
doces, refrigerantes, tortas e biscoitos. Foram gastos 
R$12.275,71 para alimentar cerca de 40 professores 
que corrigiram as provas, mais 14 servidores do De-
partamento de Apoio ao Vestibular (Daves), vigilantes, 
motoristas e até os professores e alunos que parti-
ciparam da seleção de isentos da taxa do Processo 
Seletivo Seriado (PSS).

A CGU não aceitou as explicações, lembrando 
que todos os envolvidos na execução do “Vestibulinho” 
foram remunerados, recebendo um adicional ao salário. 
Ademais, todos os servidores públicos recebem auxí-
lio-alimentação. “Algumas notas fiscais são referentes 
a compras de tortas, doces finos e croissants, refletin-
do o caráter supérfluo dos gastos feitos com dinheiro 
público, num desrespeito ao princípio da moralidade”, 
aponta o relatório da controladoria.

Os servidores, além de tudo, não primaram pela 
economicidade, já que contrataram serviços dos me-
lhores restaurantes de Belém na especialidade, com 
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preços acima da média praticada dentre os estabele-
cimentos que trabalham no sistema por quilo. “O tra-
balho desenvolvido no Daves não é melhor nem mais 
importante do que os outros praticados pelos demais 
servidores públicos, de modo a merecer tratamento 
privilegiado”, argumenta Cláudio Pacheco, alertando 
que a prática abusiva já havia sido detectada em anos 
anteriores, sendo, assim, reincidente. A CGU recomen-
da que a UFPA devolva ao Tesouro Nacional o valor 
gasto com os lanches. 

Enquanto os servidores gastam mais de R$12 
mil para fazer lanches refinados, os estudantes têm 
de se submeter às condições insalubres dos boxes 
de lanchonete espalhados pelo campus. A falta de es-
trutura inclui instalações elétricas inadequadas, com 
reais possibilidades de acidentes; alimentos e móveis 
(fogão, geladeira, chapas, utensílios de cozinha etc.) 
armazenados e manipulados de forma imprópria, além 
da total ausência de higiene nos locais. Há, inclusive, 
riscos de explosão de botijões de gás, que estão mal 
acondicionados.

A prefeitura do campus informou à CGU que uma 
comissão de técnicos e professores da UFPA (dos de-
partamentos de Engenharia de Alimentos, Nutrição 
e Arquitetura, da prefeitura e do programa “Compro-
misso com a universidade”) foi formada para discutir 
o assunto e propor providências. Os vendedores de 
lanches receberam, da comissão, prazo até o dia 31 
de março do ano passado para solucionar os proble-
mas mais urgentes. A prefeitura do campus também 
declarou que recebeu, de gestões anteriores, os bo-
xes nessas condições, mas que está trabalhando para 
mudar o quadro.

O que diz a controladoria
O Certificado de Auditoria, no qual o chefe da 

Controladoria-Geral da União (CGU) resume as prin-
cipais irregularidades constatadas durante a auditoria, 
assim como o relatório final (de nº 23073005172/ 2004-
53), deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) para que sejam tomadas as devidas pro-
vidências diante da má gestão dos recursos públicos. 
Além dos problemas no convênio do Poemar com o 
Incra, há, por exemplo, a existência de bens sem re-
gistro patrimonial e a execução de 38% das despesas 
da UFPA fora da conta única do Tesouro. Abaixo, a lista 
de algumas das principais irregularidades e improprie-
dades cometidas, de acordo com o relatório:

Despesas que ferem o princípio da economici-
dade; 

Apresentação de documentos falsos na prestação 
de contas do convênio UFPA/ Poemar; 

Repasse de recursos a integrantes do MST sem 
respaldo contratual; 

Falhas na elaboração e execução do projeto de 
contenção da orla da UFPA, que culminou com o de-
sabamento de um trecho do muro; 

Afronta ao princípio da moralidade; 
Despesas em afronta ao princípio da economi-

cidade em convênio da UFPA com a Fundação Jorge 
Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Tra-
balho (Fundacentro); 

Pagamento de multas ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS); 

Baixa de bem desaparecido sem a devida apu-
ração de responsabilidade; 

Pagamento a pessoa física, pela locação de imó-
vel, sem comprovação da regularidade fiscal; 

Permanência de ocupação de espaço público da 
instituição depois de desfeito o vínculo jurídico entre 
as partes; 

Uso do espaço da universidade por entidades 
sindicais (e sociedades civis) sem formalização de 
contrato administrativo; 

Uso do espaço da universidade por particulares, 
para exploração comercial, sem licitação e sem con-
trato administrativo; 

Uso do espaço da universidade, por particular, 
como oficina mecânica; 

Falta de infra-estrutura e higiene dos espaços 
de lanchonete; 

Atraso no licenciamento anual de veículos; 
Servidores de outras instituições em exercício 

irregular na UFPA; 
Contratação irregular de professores; 
Contratação indireta de pessoal por meio da Fa-

desp e do Poemar; 
Falta de controle de freqüência de servidores; 
Ausência de comprovação da regularidade fiscal 

das empresas participantes dos processos de dispen-
sa de licitação; 

Compra de passagens aéreas sem licitação. 
FONTE: Controladoria-Geral da União (CGU) 

no Pará.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, volto à tribuna para me pronunciar sobre 
os problemas que afligem os índios das etnias Gua-
rani, Caiuá e Terena, que formam a Reserva Indígena 
de Dourados. Uma CPI foi instaurada pela Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso do Sul por causa da fome 
e da falta de saneamento básico que estão levando 
crianças à desnutrição e mesmo à morte.

Quero novamente abordar o assunto com serie-
dade e sem desprezar a dignidade humana. 

Sr. Presidente, quero elogiar o trabalho que está 
sendo desenvolvido na cidade de Dourados, pois di-
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versos pontos estão sendo esclarecidos e a verdade, 
pouco a pouco, está vindo à tona, permitindo que se-
jam tomadas providências urgentes.

Nos depoimentos feitos à CPI foi denunciado 
que pequenos comerciantes, proprietários de merca-
dos e mercearias nas proximidades da reserva, es-
tariam retendo, indevidamente, cartões magnéticos 
de beneficiários do INSS e do Bolsa-Família em seus 
estabelecimentos, nos quais os indígenas adquirem, 
entre outros produtos, bebidas alcoólicas. E, como já 
se sabe, o alcoolismo é um dos mais sérios problemas 
entre os indígenas de todo o Mato Grosso do Sul, em 
especial da Reserva Indígena de Dourados.

Também é sabido que na reserva moram mais de 
11 mil índios em pouco mais de 3,5 mil hectares. Em 
seu depoimento àquela CPI, o Prefeito Laerte Tetila 
enfocou a questão da terra como “ponto central” para 
se buscar soluções definitivas para a pobreza indíge-
na. O Prefeito de Dourados disse ainda que é preciso 
aproveitar a CPI para “tocar na ferida” que é a situação 
de “confinamento humano”. 

 Quero fazer minhas suas palavras e acrescentar 
que é necessário que a CPI e as autoridades compe-
tentes tomem atitudes duras também contra os pro-
cessos de arrendamento de terras, que, embora proi-
bidos, ocorrem em larga escala nas terras indígenas 
do Município de Dourados, sendo sempre apontados 
como um dos fatores geradores do estado de miséria 
entre os índios.

Para encerrar, espero que aquela CPI cumpra 
seus objetivos, apontando as verdadeiras causas ge-
radoras de todos esses problemas, que, além de com-
plexos, exigem de todos nós o engajamento efetivo, 
responsável e sério para que sejam apontadas as 
soluções que permitirão o resgate da dignidade dos 
povos indígenas. 

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, comemora-se hoje, dia 15, o Dia Mundial 
do Consumidor. 

A predominância do capitalismo no mundo mo-
derno gera em cada indivíduo um incontido desejo de 
consumir, que é fartamente alimentado pelo surgimento 
de novos produtos a cada dia e pelo poder inebriante 
da publicidade. 

Para disciplinar essas relações entre o setor pro-
dutivo e o consumidor, novas regras tiveram de ser 
adotadas, principalmente levando-se em consideração 
que essas relações com o processo de globalização 
extrapolam os limites territoriais. 

No Brasil tivemos um grande avanço com a apro-
vação do chamado Código de Defesa do Consumidor, 
a Lei nº 8.078, de setembro de 1990. Trata-se de lei 

inovadora ao garantir ao consumidor, que é sempre a 
parte mais frágil numa relação comercial, todos os seus 
direitos resguardados em relação aos bens e serviços 
adquiridos ou contratados. 

Acredito no entanto, Sras. e Srs. Deputados, que 
não obstante o grande avanço que foi a aprovação do 
Código de Defesa do Consumidor, lá se vão 15 anos, 
vivemos hoje uma realidade bastante diversa daquela 
verificada na década de 90. O processo de privatiza-
ção, implantado no Governo passado, transferiu para 
a iniciativa privada diversos serviços que antes cabiam 
constitucionalmente ao Estado prestá-los, como o sis-
tema de telefonia e de energia elétrica, e que não es-
tavam portanto sujeitos à relação de consumo. 

A pretexto de modernizar esses setores e permitir 
novos investimentos, o Estado abriu mão dessas áreas 
estratégicas entregando-as a empresas privadas, com 
a promessa de altos investimentos. Realmente havia 
um inegável sucateamento desses setores, agravado 
pela total incapacidade de investimentos que dominava 
o Estado brasileiro.

Para regular e fiscalizar os serviços prestados por 
essas novas concessionárias foram criadas as agên-
cias reguladoras, com a finalidade de impedir abusos 
de todos os lados. Cabe, portanto, às agências regu-
ladoras uma consistente atuação, com a finalidade de 
impedir que o Estado exacerbe o seu poder de tributar, 
inviabilizando a atuação dessas empresas, mas cabe-
lhes também proteger o consumidor dos abusos e da 
má prestação de serviços por parte dessas mesmas 
empresas.

Creio até, Sr. Presidente, que essas agências 
reguladoras deveriam agir com muito mais ênfase na 
proteção do consumidor, porque em quaisquer circuns-
tâncias é ele o pólo mais frágil nas relações de consu-
mo. Principalmente em setores estratégicos e muitas 
vezes monopolizados, como o fornecimento de tele-
fone e energia que são bens essenciais à sociedade. 
É muito fácil optar por qual carro, roupa ou alimento 
a ser adquirido, pois existirá sempre um leque de op-
ções, mas dificilmente se poderá optar pela empresa 
de telefonia ou de energia elétrica. Por mais que se 
abra o mercado sempre existirá um número bastante 
limitado de empresas concessionárias.

Entretanto, Sras. e Srs. Deputados, parece que 
a atuação dessas agências tem sido muito aquém do 
que se espera, principalmente no que diz respeito à 
defesa do consumidor, haja vista que as concessioná-
rias de telefonia e energia lideram, com grande folga, 
o ranking de reclamações nos PROCONs de todos os 
Estados, com reclamações de toda ordem, a exemplo 
de cobranças indevidas, cobrança de serviços não au-
torizados e mau atendimento.
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Neste dia em que se comemora o Dia Mundial do 
Consumidor, creio que vale a pena ressaltar o profícuo 
trabalho desenvolvido pelos PROCONs e por entida-
des como o IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor, uma associação de consumidores fun-
dada em 1987, antes, portanto, do Código de Defesa 
do Consumidor, e que sem quaisquer fins lucrativos e 
tendo por finalidade promover a educação, a conscien-
tização, a defesa dos direitos do consumidor e a ética 
nas relações de consumo, após 18 anos de existência 
tornou-se um dos mais importantes instrumentos de 
proteção ao consumidor.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, 25 anos de história de luta pela de-
mocracia e de defesa da liberdade, sempre a serviço 
dos mais legítimos interesses do Brasil e de Goiás, 
está comemorando o jornal Diário da Manhã, fundado 
no dia 12 de março de 1980 e cuja ininterrupta circu-
lação o transformou num órgão de opinião que honra 
e dignifica toda a nossa imprensa.

Esse jornal, que se edita em Goiânia, tem sabido 
cumprir a sua função de bem informar, “peneirando” em 
todos os domínios do interesse humano, marcado por 
um processo de maturação cívica que o tem colocado 
em posição privilegiada no exercício pleno da liberdade 
de imprensa e do direito à informação.

O Diário da Manhã teve como fundadores os jor-
nalistas Batista Custódio e o seu filho Fábio Nasser, 
ambos homens idealistas, combativos, democratas 
de convicção que acompanharam a evolução do jor-
nalismo contemporâneo, comunicando a sua mensa-
gem no lugar, no momento e no ritmo escolhidos por 
eles. Os 2 foram capazes de situar-se no âmbito do 
trabalho quase parecido com o do historiador, isto é, 
valorizando o conhecimento cultural e partindo na dire-
ção de uma certa responsabilidade educativa, aliando 
a objetividade na divulgação dos fatos com o máximo 
de exatidão.

Os que fazem o Diário da Manhã aprenderam 
as qualidades que Balzac exigia do jornalista, isto é, 
o brilhantismo e a rapidez de raciocínio, que se tra-
duzem na cultura e no conhecimento das técnicas 
ditas de informação de massa. No seu livro O jorna-
lismo, Phillipe Gaillard muito bem explica o que pode 
representar para a sociedade o poder da informação, 
aduzindo temas que também ventilou Jean-Louis Ser-
van-Schreiber a respeito da informação sobre a “in-
formação”, um assunto de relevância, pois “o futuro 
pertence, sem dúvida, a repórteres de redação de 
grande cultura, altamente especializados no domínio 
da atividade humana, que lhes está confiado, e que 

aliem a esta qualificação um conhecimento perfeito 
das técnicas de comunicação”.

O jornal de Batista Custódio, que cultua a memó-
ria de Fábio Nasser, um homem de imprensa bastante 
qualificado no exercício da profissão, tem-se destaca-
do na imprensa do País na defesa da tese nacional 
da Amazônia brasileira. Recentemente, publicou um 
caderno especial versando sobre o tema Amazônia 
ameaçada, assunto que abordei da tribuna da Câma-
ra dos Deputados e para o qual chamei a atenção do 
Presidente Lula. Um dos destaques desse caderno fi-
cou por conta das declarações do General Marco Au-
rélio da Costa, Comandante da Brigada de Operações 
Especiais sediada em Goiânia, afirmando ser grande 
e perniciosa a presença das ONGs na Amazônia, 
tentando retirar a autonomia do País sobre a região. 
A publicação dessa matéria resultou em centenas de 
manifestações feitas à redação do Diário da Manhã, 
todas, em uníssono, deixando transparecer a preocu-
pação da população em torno desse vasto continente 
natural. O suplemento foi todo publicado no site oficial 
do Exército, sendo inclusive reeditado em vários ór-
gãos de imprensa.

Folgo em poder, nesta tarde, pronunciar-me sobre 
os 25 anos de profunda existência do jornal de Batista 
Custódio, que é hoje um patrimônio cívico, político e 
cultural do Estado de Goiás e da Região Centro-Oeste. 
A todos os que nele exercem suas atividades, a Imara 
Custódio, sua Diretora-Executiva, aos influentes cola-
boradores do jornal, a todos, enfim, que honram suas 
páginas quero estender os meus cumprimentos, pela 
festiva data. Seus principais redatores, Ulisses Aes-
se, Reale Palazzo, Deusmar Barreto, Cristina Xavier 
de Almeida, Ferreira Júnior, Adevânia Silveira, Vânia 
Lourenço, Suely Arantes e Ivan Mendonça, assim como 
João Bosco Bittencourt, Javier Godinho, merecem os 
meus aplausos. Que continuem, como fizeram até 
agora, sua missão no jornalismo, servindo o Estado 
de Goiás e o Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, me pronuncio nessa Casa para rea-
firmar a necessidade de o Governo Federal, por inter-
médio do Ministério da Educação, dar seqüência ao 
projeto de expansão de vagas no ensino superior, a 
partir de iniciativas como a criação da UFGD (Univer-
sidade Federal da Grande Dourados) e a expansão de 
centros universitários da UFMS (Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul), conforme anunciado pelo Pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, em visita realizada 
ao nosso Estado, em fevereiro último, quando do lan-
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çamento do programa Luz para Todos e assinatura do 
memorando de entendimento para a implantação do 
Pólo Mínero-Siderúrgico em Corumbá.

Aproveitando o ensejo, destaco os dados da se-
gunda pesquisa sobre o perfil dos universitários das 
instituições federais realizada pelo Fórum Nacional de 
Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis 
(FONAPRACE) e o MEC, ouvindo cerca de 33.958 es-
tudantes matriculados no segundo semestre de 2003 
e no primeiro semestre de 2004. 

Pelo levantamento, divulgado pela Radiobrás, 65% 
dos alunos são de famílias com renda entre R$207,00 
e R$1.669,00 (classes B2, C, D e E) e estariam em 
situação “vulnerável”, necessitando de algum tipo de 
apoio financeiro até o fim do curso. As classes C, D e 
E (renda familiar média de R$207,00 a R$927,00) têm 
43% dos alunos matriculados. 

Tal situação mostra a necessidade de resgate e 
ampliação dos programas de assistência estudantil, 
como Moradia Estudantil e RUs (Restaurantes Univer-
sitários) subsidiados. Por meio deles os alunos caren-
tes vão conseguir se manter na instituição, evitando o 
problema real, que é evasão dos cursos, visto que o 
trabalho mostra que um quarto dos universitários fre-
qüenta os restaurantes universitários, mais de 80% vão 
regularmente à biblioteca para estudos relacionados 
ao curso e 44% contribuem para formar o orçamento 
da família.

Na minha avaliação, o trabalho desenvolvido pela 
FONAPRACE derruba alguns mitos e aponta para a 
necessidade de mudanças. Primeiro, que a universi-
dade pública não é tão elitista, como se vem propa-
gando nos últimos anos. A maioria dos estudantes das 
federais tem renda familiar de até R$2.804,00. Além 
disso, 46,2% dos alunos cursaram o ensino médio, a 
maior parte ou integralmente, em escola pública. A 
pesquisa mostra ainda que 60% dos alunos vão às 
aulas de ônibus e 44% contribuem para formar o or-
çamento da família.

Por outro lado, o relatório aponta que o Brasil ain-
da não conseguiu acabar com uma de suas maiores 
distorções no ensino: o domínio das vagas nas uni-
versidades públicas pelos filhos das famílias de maior 
renda, principalmente nos cursos como Medicina, 
Odontologia, Farmácia e outros; 57% dos estudantes 
das instituições federais pertencem às classes A e B 
(renda média familiar entre R$1.669 e R$7.793).

Tal situação, estou convicto, só será corrigida 
com investimentos maciços nos ensinos fundamental 
e médio nas escolas públicas, acompanhadas de mu-
dança nos critérios de gratuidade nas IFES (Institui-
ções Federais de Ensino). 

Afirmo isso porque, apesar de avanços de pro-
gramas paralelos como o Programa Universidade Para 
Todos (PROUNI), que deverá aliviar a pressão de va-
gas sobre as IFEs, o aumento de vagas para alunos 
de classes sociais desfavorecidas nessas instituições 
apresentou pouca ampliação, em comparação à de-
manda. Dos 3.958 estudantes matriculados entre 2003 
e 2004 em 47 instituições federais, comparados aos 
dados da primeira edição (coletados entre 1996 e 
1997), os alunos das classes A e B, na época, soma-
vam 56%. O índice de alunos das universidades fede-
rais que pagaram pelo ensino médio (total ou em sua 
maior parte) também é alto, são 52,9%, conforme a 
pesquisa divulgada ontem.

Outra preocupação é quanto à qualidade na for-
mação e à resistência à leitura. Pela estatística da 
FONAPRACE, em quase todas as regiões do País a 
maioria dos estudantes, cerca de 63%, lêem apenas 6 
livros por ano. Além disso, o telejornal é a principal fonte 
de informação dos alunos de graduação das federais, 
apontado por 51,1% dos entrevistados. Todavia, o uso 
do computador, seja como fonte de pesquisa ou lazer, 
é cada vez mais comum. Quase 60% dos alunos das 
universidades federais se sentam à frente do compu-
tador para estudar ou apenas navegar na Internet.

Assim, elogio o trabalho desenvolvido pelos téc-
nicos do Ministério da Educação e do FONAPRACE 
pela iniciativa, apresentando dados que vão contribuir 
com as mudanças propostas pelo projeto de reforma 
universitária em tramitação nesta Casa e que merece 
ampla discussão com a sociedade organizada.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, como cidadão e como membro da 
Comissão de Defesa do Consumidor, venho à tribuna 
para comemorar junto a meu povo – o povo brasileiro 
– o avanço dos órgãos de defesa do consumidor, que 
já estão servindo de referência para o mundo todo. 

Fazer valer seu direito é um direito inalienável de 
todo ser humano; entretanto, por uma questão cultural 
estes direitos não eram reclamados, muitas vezes por 
falta de orientação e por falta também de saber real-
mente os direitos pertinentes a cada causa.

É importante que o consumidor saiba informações 
sobre setores comerciais e de serviços, que saiba a 
importância do relacionamento entre empresas e con-
sumidores, e é preciso também, educar os cidadãos 
para que saibam sobre os serviços públicos.

Há 38 anos, no dia 15 de março de 1962, o Pre-
sidente dos Estados Unidos, John Kennedy anunciava 
4 direitos fundamentais do consumidor, numa declara-
ção ao congresso norte-americano. Atualmente, 15 de 
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março é comemorado como o Dia Mundial dos Direitos 
do Consumidor.

A declaração de John Kennedy levou ao reconhe-
cimento internacional que todos os cidadãos, indepen-
dentemente da sua situação econômica ou condição 
social, tem direitos enquanto consumidores.

Ao longo dos anos, desenvolveu-se a proteção 
jurídica do consumidor, com a multiplicação de iniciati-
vas de regulamentação nos mais diversos países. Em 
outros países, como Portugal, os direitos dos consumi-
dores têm hoje a dignidade de direitos fundamentais 
constitucionalmente consagrados.

O consumidor tem direito à qualidade dos bens e 
serviços, à proteção da saúde e da segurança física, 
à formação e à educação para o consumo, à proteção 
dos interesses econômicos, à prevenção e à repara-
ção dos danos patrimoniais ou não-patrimoniais que 
resultem da ofensa de interesses ou direitos individuais 
homogêneos, coletivos ou difusos, à proteção jurídica 
e a uma justiça acessível e pronta, à participação por 
via representativa, na definição legal ou administrativa 
dos seus direitos e interesses.

Só para entendermos um pouco o que diz a lei 
do consumidor dos princípios gerais da lei do consu-
midor, é dever geral de proteção e incumbe ao Estado, 
às regiões autônomas e às autarquias locais proteger 
o consumidor, designadamente através do apoio à 
constituição e funcionamento das associações de con-
sumidores e de cooperativas de consumo. Cabe-lhes 
também a execução do disposto na lei. É, pois, incum-
bência do Estado a proteção dos consumidores.

É considerado consumidor todo aquele a quem 
sejam fornecidos bens, prestados serviços ou trans-
mitidos quaisquer direitos, destinados ao uso não pro-
fissional e por pessoa que exerça com caráter profis-
sional uma atividade econômica que vise à obtenção 
de benefícios.

Hoje estamos comemorando o Dia do Consumi-
dor; estamos celebrando o dia de todas as pessoas 
que vivem em sociedades civilizadas, já que a troca 
de mercadorias por dinheiro existe há mais de 2 mil 
anos. O consumo é considerado por uns terapia e, 
por outros, doença; o consumo faz parte da vida de 
todos e dele não podemos fugir – logo, somos todos 
consumidores.

Em nossa Comissão de Defesa do Consumidor, 
os avanços foram enormes. Defender os direitos do 
consumidor brasileiro é uma tarefa árdua que requer 
vigilância contínua. 

Muitos foram os projetos e necessidades. Uma 
tarefa árdua que requer uma vigilância contínua. É ver-
dade que mudanças ocorreram no âmbito do direito do 
consumidor, buscando-se dentro da legalidade o equilí-

brio para um binômio tão importante quanto frágil, como 
é a relação entre as empresas e o consumidor. 

Entre as inúmeras e importantes audiências pú-
blicas realizadas pela Comissão de Defesa do Con-
sumidor, muitas se reverteram em benefícios diretos 
ao consumidor.

Sr. Presidente e caros Parlamentares, temas im-
portantes como a crise da aviação brasileira discutimos 
na nossa Comissão, que teve papel fundamental para 
a negociação de tão importante setor da economia. Só 
para citar algumas conquistas da Comissão, no que diz 
respeito à adulteração de combustíveis, tema recorren-
te na sociedade brasileira, foram feitos debates com 
especialistas; suprimiram-se dúvidas; e respondeu-se 
ao crime organizado com a força e a velocidade que a 
sociedade esperava. 

No campo dos planos de saúde, a Comissão foi 
uma ferramenta importante na defesa dos consumido-
res, principalmente daqueles que acreditaram que a 
medicina privada seria uma saída para a inoperância 
do Governo no setor. Na questão dos refrigerantes, 
abrigamos uma das mais polêmicas discussões da 
história, que em lados opostos estavam a norte-ame-
ricana Coca-Cola e a verde-loura Dolly.

Ainda há muito a se discutir, mas informações 
importantes vieram à tona, fazendo com que o consu-
midor exercesse o seu direito de escolha, não sendo 
vítima de artifícios mercantilistas que sepultam qual-
quer iniciativa.

No setor das finanças, promovemos discussões 
de assuntos relacionados às operadoras de cartões 
de crédito, que têm agido, muitas vezes, de má fé e 
deliberadamente por falta de um conjunto de normas 
claras que regule o setor.

Ainda no setor financeiro, a nossa Comissão foi 
palco de uma acalorada discussão entre entidades 
representativas de bancos, financeiras, seguradoras 
e cartórios de registro de títulos e documentos. 

Em um claro descumprimento à lei, os DETRANs 
transferiram a gestão de suas bases de dados à inicia-
tiva privada, sem a devida e necessária licitação, colo-
cando em risco um sem-fim de informações cadastrais 
sigilosas, além de onerar de forma repentina os custos 
de financiamento de automóveis. Por outro lado, bur-
lando a Constituição Federal, o direito do consumidor 
foi achincalhado quando contratos de financiamentos 
de veículos deixaram de ser registrados nos cartórios, 
por conta de um erro redacional do novo Código Civil, 
fato admitido, inclusive, pelo próprio relator do projeto 
que o instituiu.

Tenho esperança de que no ano de 2005 os tra-
balhos sejam mais intensos e que possamos dar con-
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tinuidade aos nossos esforços em defesa dos direitos 
do consumidor.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Gostaria de alertar o povo brasileiro da insani-

dade que estão cometendo com o Velho Chico, ao 
trazerem à tona o projeto de transposição do Rio São 
Francisco para o semi-árido nordestino. Não podemos 
compactuar com um empreendimento dessa natureza: 
inadmissível e eleitoreiro!

No último domingo, em cadeia nacional, o Ministro 
Ciro Gomes fez um pronunciamento sobre esse projeto, 
anunciando o prazo de execução da obra, previsto para 
2 anos, e com início ainda nesse primeiro semestre.

O Ministro falou também em recuperação do rio. 
Não seria melhor recuperar e depois, se for o caso, 
em uma análise mais detalhada estudar a transposi-
ção do rio? 

Há décadas, o Rio São Francisco sofre com a 
poluição provocada pelo esgoto sem tratamento que 
250 cidades, vilas e pequenas comunidades ribeirinhas, 
que despejam diariamente em suas águas quantida-
des enormes de resíduos sólidos e líquidos. Isso tem 
que acabar! É preciso que antes de tudo sejam trata-
dos esses esgotos, melhorando a qualidade de vida 
de seus habitantes e preservando a pureza da água 
do São Francisco.

Outro problema grave que deve ser sanado é o 
desmatamento predatório que vem acontecendo há 
décadas em suas margens. Sem a mata, as margens 
do rio ficam desprotegidas, estimulando a erosão e 
criando bancos de areia em vários trechos do seu lei-
to, prejudicando a navegação.

Mas me pergunto, caros companheiros: como um 
Ministro pode anunciar uma obra que ainda depende 
de licença técnica do IBAMA?

Será importante que o Dr. Pedro Brito, um dos 
coordenadores do projeto – do Ministério da Integra-
ção Nacional –, venha a esta Casa de leis esclarecer 
a posição de seu Ministério. 

Além da licença do IBAMA, é necessário também 
uma licença expedida pelo Tribunal de Contas da União, 
antes que seja iniciado o processo licitatório. Com base 
na legislação e em normas ambientais, só depois de 
expedida a licença prévia é que o empreendedor pode 
elaborar o projeto executivo da obra, procurando aten-
der às restrições e medidas adicionais determinadas 
pelo órgão licenciador.

Neste sentido, estou enviando à Comissão Es-
pecial de Bacias Hidrográficas do Semi-Árido, da qual 
faço parte, um requerimento para que seja convidado 
o Sr. Pedro Brito Nascimento, Chefe de Gabinete do 
Ministro da Integração Nacional, para explicar a pres-

sa do Governo em iniciar uma obra dessa magnitude 
sem a licença ambiental necessária.

Lembro que é de nossa responsabilidade como 
Parlamentar lutar para que os projetos sejam viáveis e 
de acordo com as normas ambientais exigidas.

Passo a abordar ainda outro assunto, Sr. Pre-
sidente.

A Câmara dos Deputados abriu os trabalhos desta 
Legislatura, aprovando, de forma incontestável, o texto 
básico do projeto de lei de biossegurança, que, entre 
outras coisas, permite a produção e comercialização 
de produtos geneticamente modificados. A produção 
de embriões para pesquisa por meio de clonagem te-
rapêutica continua proibida; entretanto, está aprovada 
a pesquisa científica com células-tronco embrionárias, 
desde que obtidas em fertilização in vitro e congela-
das há mais de 3 anos, exatamente como decidiu o 
Senado no ano passado. 

A aprovação desse projeto significa um grande 
avanço para a ciência. Com essa aprovação, milhares 
de vida estarão sendo salvas. O mais importante é que 
ele possibilitará aos cientistas brasileiros estudar com 
responsabilidade e respeito o assunto. 

Essa decisão da Câmara dos Deputados já está 
tendo uma repercussão nacional, visto que outros pa-
íses já desenvolvidos e outros em desenvolvimento 
usarão do modelo brasileiro como exemplo para deci-
sões importantes para o mundo científico. 

Não podemos parar, não podemos fechar os olhos 
para temas tão importantes como esse. A sociedade 
brasileira clamava por essa decisão positiva por parte 
de seus parlamentares. O papel do Legislativo é esse! 
ouvir o clamor do povo, estudar os temas e partir para 
uma decisão responsável e importante. 

Esse é um trabalho árduo que foi travado pelos 
cientistas brasileiros, pois durante os últimos anos o 
uso terapêutico das células-tronco hematopoéticas 
vem se tornando o principal tema discutido em distin-
tos fóruns, congressos, publicações, trabalhos e pes-
quisas científicas.

Meus nobres colegas de Parlamento, o real im-
pacto dessas descobertas tem sido avaliado e hoje já 
podemos identificar um consenso geral em torno da 
certeza de que, seja qual for a especialidade médica, 
a terapia celular expressa na utilização das células-
tronco agasalha a esperança da medicina do futuro, 
constituindo-se em importante alternativa de cura para 
várias enfermidades.

As células-tronco são células que possuem a 
capacidade de se transformar em qualquer tipo de 
tecido; portanto, podem significar a cura de várias do-
enças e assegurar vida digna a milhares de crianças 
e jovens.
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As células-tronco existem em vários tecidos huma-
nos como o sangue, a medula, além de outros tecidos, 
mas em quantidades muito pequenas. Já no cordão 
umbilical e na placenta as encontramos em quantida-
des bem maiores. Essas células são como curingas, 
ou seja, células neutras que ainda não possuem ca-
racterísticas que as diferenciem como uma célula de 
pele ou de músculo, por exemplo, e que podem ser 
usadas para gerar um outro órgão.

Os embriões descartados em clínicas de fertili-
zação têm papel fundamental para a evolução dessas 
pesquisas. 

Podemos perceber o quanto é essencial esta 
tomada de posição por esta Casa, pelo número de 
pessoas e associações que vieram acompanhar os 
trabalhos, como a Associação Brasileira de Distro-
fia Muscular e do MOVITAE – Movimento em Prol da 
Vida. Defensores do estudo, viram com a aprovação 
do texto abrir-se uma chance de cura para várias do-
enças. Também no plenário encontravam-se familiares 
de crianças em cadeiras de rodas que sofrem de dis-
trofia muscular, uma doença que se caracteriza pela 
degeneração progressiva do tecido muscular. Acom-
panhando os trabalhos também estava o conhecido 
médico Drauzio Varella. 

Com a aprovação, o texto segue para sanção do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As pesquisas com células-tronco são considera-
das pelos médicos como fundamentais para o aperfei-
çoamento do tratamento de doenças como a diabetes, 
o mal de Parkinson e a doença de Alzheimer.

Meus caros Deputados e Deputadas, nosso tem-
po é curto. Nós temos pressa! 

Muito obrigado. 
O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, compareço a esta tribuna para regis-
trar a realização da Jornada de Práticas Ambientais, 
evento que acontecerá durante todo o mês de março 
aqui na Câmara dos Deputados, no Espaço Mário Co-
vas. Nesta semana estará sendo realizada a exposição 
Reciclagem de alumínio: cultive essa atitude. Organi-
zada pela Associação Brasileira do Alumínio – ABAL 
e pela Associação Brasileira dos Fabricantes de La-
tas de Alta Reciclabilidade – ABRALATAS, a mostra 
apresenta um panorama da reciclagem de alumínio no 
Brasil, destacando os benefícios sociais, econômicos 
e ambientais que a atividade traz ao País.

Esse tipo de evento é importante para que possa-
mos ter a oportunidade de conhecer os trabalhos que 
têm dado resultado, não só para o desenvolvimento 
sustentável da nossa indústria, mas para o apoio às 
famílias e empresas que dependem dessa atividade.

Em 2003, o Brasil reciclou 250 mil toneladas de 
alumínio, o equivalente a 35% do consumo domésti-
co do metal, ficando acima da média mundial, 33%. O 
grande destaque dessa atividade é o reaproveitamento 
das latas de alumínio. Pelo terceiro ano consecutivo, 
o País lidera o ranking mundial da reciclagem de la-
tas de alumínio para bebidas, entre os países em que 
essa atividade não é obrigatória por lei. Nesse perío-
do, foram reaproveitadas 89% das latas – percentual 
superior ao de países como Japão (82%) e Estados 
Unidos (50%).

A reciclagem de latas de alumínio envolve mais 
de 160 mil pessoas em todo o País, movimentando 
cerca de 850 milhões de reais por ano. O aumento da 
rede de coleta de latas, a proliferação do número de 
cooperativas de catadores e o valor do material como 
sucata são alguns fatores desse sucesso. O quilo da 
lata de alumínio rende hoje 14 vezes mais que o da 
lata de aço, 80 vezes mais que o do vidro colorido e 5 
vezes mais que o da embalagem PET.

Para produzir novas chapas a partir do metal 
reciclado, utiliza-se apenas 5% da energia que seria 
necessária para a produção do alumínio a partir do 
minério, a bauxita. Precisamos registrar que a recicla-
gem de latas proporcionou em 2003 uma economia 
de energia de cerca de 1.576 gigawatts ao ano, o que 
equivale a 0,5% de toda a energia elétrica gerada no 
País e o suficiente para abastecer uma cidade de mais 
de 1 milhão de habitantes, como Campinas, ou a todo 
o consumo doméstico do Estado do Pará.

A reciclagem também tem contribuído para o 
crescimento da consciência ecológica. Os programas 
de educação ambiental desenvolvidos por empresas do 
setor, em parceria com escolas municipais, estaduais 
e particulares, atingem mais de 400 mil crianças do 
ensino fundamental em todo o País. Além disso, mais 
de 16 mil escolas e instituições estão cadastradas em 
programas permanentes de reciclagem de alumínio, que 
promovem a troca das latas coletadas por cadernos, 
kits escolares, cestas básicas e equipamentos, que 
vão de microcomputadores a televisores e máquinas 
copiadoras. Esse tipo de iniciativa do setor produtivo 
deve ser sempre estimulado e incentivado.

Parabéns à Associação Brasileira do Alumínio e à 
Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta 
Reciclabilidade, assim como ao Presidente Severino 
Cavalcanti – aos primeiros, pela exposição; ao nosso 
Presidente, pela idéia e pela disposição em promover 
a Jornada de Práticas Ambientais.

O SR. VITTORIO MEDIOLI (PSDB – MG. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Ministro da Saúde, Humberto Costa, 
liberou – ou, mais precisamente, liberalizou – o abor-
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to retirando a necessidade de a gestante apresentar 
o Boletim de Ocorrência policial (BO), única condição 
que pesava sobre a vítima de estupro para receber o 
atendimento gratuito na rede pública de saúde. 

Em outros termos: a partir de agora, quando 
chega uma mulher grávida num hospital público que-
rendo interromper a gravidez, deverá ser atendida e 
ponto final. 

O art. 128 do Código Penal, que autoriza o aborto 
apenas em caso de estupro, apesar de não fazer exi-
gência para mulher violentada, foi regulamentado em 
1998 pelo Ministro José Serra condicionando-o ao BO. 
Pois como poderia o médico decidir o que é violência 
daquilo que não é? 

A retirada do BO fornece ao art. 128 do Código 
Penal o condão de liberalizar o aborto, em qualquer 
circunstância que a mulher o queira. 

A decisão do Ministro Humberto Costa, indepen-
dentemente dos aspectos morais em que se enquadra 
o aborto – uma escolha penosa, sofrida, humilhante, 
de foro íntimo da mulher –, arranca a última trava legal 
à prática abortiva e insere o Brasil num restrito clube 
de países que optaram pela liberalização. Escolha 
essa que nas democracias que a adotaram, invaria-
velmente, foi amadurecida em discussão ampla ou 
referendum popular.

Aqui não. Aqui basta a canetada de um Ministro 
com as horas contadas para deixar o cargo. Aqui se 
implanta uma medida drástica, definitiva, revolucioná-
ria, moralmente discutível, deixando de lado qualquer 
cuidado.

Mas pior que tudo isso é o silêncio do Presidente 
– o mais falante que o Brasil já teve. O Presidente, que 
opina sobre as rusgas mais fúteis de Hugo Chávez, 
que aplaude o ditador do Gabão, encontra tempo e 
coragem para revelar que engravidou sua “galega” na 
primeira noite de casamento. 

O Presidente, que perdeu a eleição de 1989 quan-
do, sorrateiramente, um adversário o envolveu num 
caso de tentativa de aborto, hoje está mudo. 

Ele, o “onisciente”, que opina sobre qualquer picui-
nha nacional e internacional, que tem pleno mando so-
bre o Ministro da Saúde, não conseguiu ainda dar uma 
palavra à Nação que esclarecesse a liberalização que, 
com certeza, teve seu beneplácito. Inconcebível. 

Portanto, as queixas da população e da CNBB, 
como os elogios das feministas, mais que ao meio-
ministro da Saúde, devem se dirigir ao Palácio do 
Planalto. 

É lá que a decisão foi engendrada. É lá que tem 
que ser explicada. 

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PL – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, vejo com extrema satisfação que o 
Governo Federal, enfim, toma uma atitude em relação 
às rodovias do País. 

O Ministério dos Transportes está divulgando 
a realização de obras e intervenções no tráfego das 
estradas federais brasileiras, cujas estruturas, como 
pontes e viadutos, precisarão de reformas emergen-
ciais para evitar acidentes. Entre as prioridades de 
atendimento estão a Rodovia Régis Bittencourt (BR-
116), principal ligação de São Paulo com o extremo 
sul, que está com seus acessos comprometidos pela 
queda da ponte de Campina Grande do Sul, a 55 qui-
lômetros de Curitiba. 

A iniciativa do Governo Federal vem dar susten-
tação ao Ministério dos Transportes, que, mesmo com 
a competência do Ministro Alfredo Nascimento, vem 
remando contra a correnteza. Agora, deve ser colocada 
em prática a determinação do Ministro para a checa-
gem de 5 mil pontes em todo o País, com a interdição 
imediata das que apresentarem algum risco.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conforme 
apurou a Folha de S.Paulo, a Polícia Rodoviária Fe-
deral já foi requisitada pelo DNIT, para uma operação 
de grandes proporções que foi iniciada no dia 10 de 
março de 2003, em trechos paulistas da BR-116. 

A decisão do Governo Federal atende ao alerta 
de técnicos do Ministério dos Transportes, que a partir 
de um levantamento identificou problemas em partes 
estruturais das estradas federais e apontou a neces-
sidade de intervenções urgentes. 

Atender a essa emergência significa preservar 
a Nação em diversos âmbitos – do econômico ao so-
cial. Uma olhada com mais atenção pelos veículos 
de comunicação, no dia-a-dia, confirma o exorbitante 
aumento no número de acidentes nas rodovias brasi-
leiras. Números que compõem uma estatística, que já 
estava sendo revertida. 

Por outro lado, pouco tem adiantado os recor-
des de produção, já que, com o desperdício pela falta 
de uma logística mais competente e com o crescente 
aumento do frete no escoamento da produção, mais 
de 30% de tudo o que é produzido tem ficado mesmo 
é pelas estradas. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. ELISEU PADILHA (PMDB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, os maiores referenciais de nação de-
mocrática que hoje o Brasil ostenta têm origem num 
momento significativo da nossa história republicana, 
qual seja, o da transição do regime militar para um 
governo civil. 
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Há exatos 20 anos, os brasileiros acordavam 
com a expectativa da posse de Tancredo Neves como 
Presidente da República. Em que pese a tal fato não 
se ter confirmado, seguindo-se o calvário do primeiro 
presidente civil depois de duas décadas de escuridão 
que o País acompanhou nas semanas seguintes, o dia 
15 de março de 1984 representa um divisor de águas 
que merece ser destacado para sempre.

O 15 de março ensejou o sonho nacional por 
democracia plena, por liberdade, por desenvolvimento 
mais justo, pelo revigoramento das nossas instituições. 
O 15 de março de 1984 culminou o sentimento que 
embalou este País por dias mais iluminados surgidos 
na campanha das Diretas-Já e que, por decorrência, 
suplantava os anos de chumbo. 

Tancredo Neves semeou a esperança em cada 
brasileiro. E a fecundou, a partir de compromissos fir-
mados pela chamada Aliança Nacional de estabelecer 
eleições diretas para todos os níveis, de convocar uma 
Assembléia Constituinte e, acima de tudo, de consoli-
dar o Estado Democrático.

Nestes 20 anos, o Brasil conquistou uma nova 
Constituição, que restabeleceu os direitos do cidadão em 
sua plenitude. Desde então, a democracia se consolida a 
cada momento, quer na dimensão do universo de eleito-
res (o voto aos 16 anos é um exemplo da amplitude que 
o Brasil ostenta como a segunda maior democracia do 
Ocidente), quer na total liberdade de atuação política e 
partidária, quer na estabilidade econômica, quer na nova 
posição do País no contexto mundial, quer na valorização 
das nossas instituições. Porém, naquilo que constitui o 
valor mais vital para a história de uma nação, os passos 
que avançamos são sem volta. A liberdade democrática 
tornou-se um bem indissociável de cada brasileiro.

Ao longo da História, 20 anos significam um espa-
ço muito curto. Contudo, para a nossa história, quando 
formos discorrer sobre os momentos marcantes do Bra-
sil, representa um período dos mais significativos. 

Por essa razão, na qualidade de Vice-Presiden-
te Nacional do PMDB, gostaria de deixar, nesta breve 
manifestação, registrada nossa reverência neste dia 
a duas figuras das mais ilustres: Tancredo Neves e 
Ulysses Guimarães.

Nosso País e nossa gente precisam reconhecer 
ao longo dos tempos a participação histórica e insubs-
tituível de Tancredo e Ulysses na luta pela redemocra-
tização do Brasil. 

Portanto, a cada passagem do dia 15 de março, 
precisamos saudar a presença da democracia entre 
nós, mas, sobretudo, precisamos fazê-lo em reverên-
cia especialíssima à memória de Tancredo Neves e de 
Ulysses Guimarães.

Muito obrigado a todos pela atenção.

O SR. PEDRO CORRÊA (PP – PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no último domingo, tive o prazer de comparecer 
à festa de São José, em Bodocó, no sertão pernam-
bucano, como faço quase todos os anos desde 1967. 
Lá, tive a satisfação de rever muitos amigos e, ao lado 
dos Vereadores, lideranças políticas, funcionários do 
Município e do Prefeito Jaime Marcelino Júnior, pude 
contemplar a alegria das famílias que se divertiam em 
uma das mais animadas festas do Nordeste.

Esse evento tradicional e religioso, que tem como 
padroeiro São José, ocorre há 77 anos. O Santo foi 
escolhido por ser símbolo da esperança nordestina de 
ter um ano chuvoso. Além disso, é creditado ao Santo 
o dom de fazer mulheres se casarem. Por esse moti-
vo, durante a festa, as moças se esforçam para tocar 
o bastão de São José que é, na verdade, um grande 
mastro de madeira que exibe a bandeira do padroeiro. 
É o toque profano da festa religiosa. 

Este ano, a pedido do padre da cidade, a co-
memoração religiosa que ocorrerá, de fato, em 19 de 
março, foi antecipada.

A festa foi realmente grande e linda. Artistas nor-
destinos que dominam o cenário nacional da música, 
como Geraldo Azevedo, Belchior e Amado Batista, 
marcaram presença no palco principal. Muitos outros 
artistas da região, como os grupos Planeta Samba e 
Vírus da Paixão, também iluminaram o evento, que 
contou ainda com a participação de vários DJs para 
alegrar a população nesses 5 dias de festejos.

Bodocó era o segundo distrito do Município de 
Granito. Em 1924, foi elevado à categoria de primei-
ro distrito. O local tem uma beleza singular e vive 
economicamente da agricultura. Tenho um carinho 
muito grande pelo Município de Bodocó e me sinto 
gratificado com a reciprocidade: fui o Deputado mais 
votado lá.

Tenho procurado retribuir, buscando recursos 
federais para melhorar a qualidade de vida da po-
pulação. No ano passado, consegui a liberação de 1 
milhão e 56 mil reais para a realização de obras es-
senciais para a região. Cumpro minha obrigação para 
que o Prefeito possa promover o desenvolvimento, o 
bem-estar social da população. É preciso diminuir as 
diferenças sociais do sertão com o restante do País. 
É preciso diminuir o sofrimento das famílias. É preciso 
solucionar o problema da água na região. A nossa luta 
é árdua, porém incessante. 

Quero parabenizar a Prefeitura, que tem feito um 
esforço muito grande para realizar uma festa de alta 
qualidade. Fiquei feliz de ver a satisfação do Prefeito 
com a quantidade de pessoas que compareceram à 
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festividade. Quero parabenizar também a segurança 
do evento que manteve a paz e a ordem. 

À população, resta-me agradecer o carinho com 
que me receberam e manifestar minha admiração pela 
maneira como festejam. O povo bodocoense tem or-
gulho de suas tradições.

Parabéns, Bodocó! 
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, esta semana o Brasil comemora data importante 
de sua história: 20 anos de abertura democrática. Ao 
longo desses anos, o País avançou significativamen-
te no fortalecimento de suas instituições. O Brasil de 
hoje certamente é melhor do que o Brasil de 20 anos 
atrás, estando mais democrático, mais desenvolvido, 
mais plural.

Rendo homenagens a homens de envergadura 
moral como Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, Te-
otônio Vilela, que não mediram esforços por um país 
melhor, mais justo, democrático e fraterno. 

Minhas homenagens aos brasileiros que lotaram 
ruas e praças públicas no movimento Diretas-Já, pre-
cursor de outro movimento importante: Muda Brasil. 
Certamente, não teríamos chegado aonde chegamos 
se não tivesse havido a participação decisiva do povo 
brasileiro nos memoráveis comícios pelas Diretas-Já e 
pelo Muda Brasil. Talvez tenha sido esse, para nós, o 
melhor dos tempos. Época de certeza e clarividência, 
de sonhos e realidades, de fé e de esperança.

Esses 20 anos de democracia permitiram a as-
censão de um torneiro mecânico à Presidência da 
República, numa clara demonstração de que o novo 
regime não deu apenas liberdade aos brasileiros, mas 
sobretudo novas oportunidades de vida. O Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva é produto dessa democracia 
que, embora incipiente, já rende bons frutos ao País.

Sr. Presidente, é importante frisar que essa trilha 
é um caminho sem volta. A sociedade brasileira tem 
reafirmado, dia após dia, seu compromisso inarredável 
como o regime democrático, e jamais aceitaria qualquer 
retrocesso que viesse colocar em risco as liberdades e 
garantias fundamentais duramente conquistadas.

Este é um árduo e longo aprendizado. A rigor, 
Sr. Presidente, apenas demos o primeiro passo. Fal-
ta ainda o que poderíamos de chamar de “desfecho 
democrático”, que se traduz pela adoção de políticas 
públicas que resgatem a plena cidadania.

Era o que tinha a dizer. Obrigado pela atenção 
a mim dispensada. 

O SR. JÚNIOR BETÃO (Bloco/PL – AC. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, é assunto prioritário da pauta política 

desta Casa e do Brasil a MP 232, que altera a legis-
lação tributária. 

Em resumo, a medida propõe corrigir a Tabela 
Progressiva Mensal e Anual do Imposto de Renda da 
Pessoa Física em 10% e alterar a tributação de pesso-
as jurídicas prestadoras de serviço, mudando a base 
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro de 
32% para 40% e a lista de serviços sujeitos à reten-
ção na fonte da CSLL, COFINS e PIS-PASEP. Como 
se vê, não é pouca coisa o que pretende o Governo. 
Estamos vendo que, na sociedade e entre os meios 
empresariais, a intenção não foi bem recebida. Estão 
aí as movimentações de vários setores em protestos 
que se multiplicam em todo o Brasil.

Aqui mesmo, no Congresso Nacional, até Par-
lamentares muito próximos do Palácio vêm evitando 
defender o Governo. Ninguém parece estar à-vontade 
em sustentar a MP, de modo que, indo à votação nos 
termos em que foi enviada, seguramente a medida 
será derrotada. O que não é bom para o Governo, prin-
cipalmente neste momento de mudanças e reformas.

Com a MP, o Governo, na verdade, dá com uma 
mão e tira com a outra. O saldo final é a manutenção 
da receita, com sobras, segundo estudos do Instituto 
Brasileiro de Planejamento Tributário. Só que isso não 
estava combinado. O que foi acertado no ano passa-
do é que o Governo faria a correção da tabela do Im-
posto de Renda, e só. Essa correção, aliás, constitui 
mera obrigação, dado que no período anterior a infla-
ção corroeu de modo significativo os rendimentos da 
população.

Aproveitar o momento para propor alíquotas se-
veras, principalmente para os prestadores de serviço, 
parece de fato inaceitável. Na forma como está, pra-
ticamente todos os setores serão atingidos, gerando 
uma sobrecarga que asfixiará o prestador. O resultado, 
segundo os economistas e representantes de diversas 
categorias, será o desemprego, a sonegação e a fuga 
da formalidade. Tudo na contramão do que se pretende 
como desenvolvimento.

Na condição de Deputado Federal, representante 
do povo acreano, me posiciono, desde já, contraria-
mente à medida. Entendo que a carga tributária bra-
sileira já é suficientemente ampla e pesada para ser 
ainda mais onerada. Os setores produtivos, em todas 
as faixas e condições, não suportam novos aumentos 
de alíquotas. O que precisamos é de uma verdadeira 
reforma tributária, que desonere a produção e os sa-
lários e incida sobre o consumo com uma correspon-
dente desoneração da produção. Parece óbvio que, 
para crescer e estimular as vocações empresariais de 
nosso povo, devemos desonerar a produção.
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Por outro lado, a reforma que precisamos deve 
estabelecer um novo pacto tributário, tendo em vista as 
esferas públicas. Estados e Municípios devem recupe-
rar receitas que ao longo do tempo foram diminuídas 
por diversas alterações na legislação. 

A população precisa saber que o aumento da car-
ga tributária dos últimos anos não significou aumento 
correspondente na receita dos Estados e Municípios. 
Pelo contrário. Todo esse volume de recursos foi apro-
priado pelo Governo Federal.

Enfim, Sr. Presidente, o Brasil espera e precisa 
de uma reforma tributária abrangente e verdadeira, 
que resgate para a formalidade a enorme quantidade 
de empresas informais, que acabe com a sonegação, 
que aumente a base de arrecadação e diminua a carga 
total de tributos, estimulando com isso o surgimento 
e a manutenção das iniciativas empresariais que, no 
fundo, constituem a força deste País.

Muito obrigado. 
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna para relatar a situação 
deficiente do transporte intermunicipal e interestadual 
nas cidades do entorno do Distrito Federal. Como re-
presentante e porta-voz da comunidade goiana, não 
poderia deixar de cobrar das autoridades competentes 
solução eficaz para o problema vivido pelos moradores 
dos Municípios goianos do entorno. 

Mais de 220 mil usuários se deslocam, de se-
gunda a sexta-feira, do entorno para as cidades do 
Distrito Federal, dependendo do transporte coletivo 
que já desde há muito tempo não é capaz de suprir a 
crescente demanda da população, que, por isso, en-
frenta ônibus lotados, correndo risco de acidente, além 
de ter um grande desconforto, pois existem veículos 
inadequados e em péssimas condições de funciona-
mento que continuam trafegando.

Este fato relatado não é algo novo; temos vários 
registros de protestos por parte da população insatis-
feita com o péssimo estado do transporte oferecido, 
ainda por cima com tarifas elevadas.

Segundo relatos dos moradores da Cidade Oci-
dental, a empresa Viação Anapolina faz a rota Cidade 
Ocidental – Brasília, servindo também a Municípios vizi-
nhos como Luziânia, Valparaíso de Goiás e Novo Gama. 
No entanto, vem atuando com linhas não claramente 
definidas, com horários aleatórios e inconstantes.

Esta caótica situação preocupa os administrado-
res, como o Prefeito de Cidade Ocidental, que procurou 
meu Gabinete Parlamentar para entregar cópias dos 
ofícios protocolados na ANTT e na Agência Goiana de 
Regulação – AGR, onde solicita fiscalização acirrada, 

a fim de se dar um basta a essa péssima situação dos 
usuários do transporte coletivo.

Do Município de Valparaíso de Goiás cerca de 22 
mil pessoas se deslocam diariamente para o Distrito 
Federal. Muitas já descreveram os problemas cons-
tantes, tais como existência de poucos ônibus saindo 
nos horários de pico, superlotação e frota de ônibus 
muito antiga.

Os moradores de Luziânia, por sua vez, se quei-
xam da frota velha e da falta de limpeza, o que desuma-
niza o serviço prestado. Relatam ainda que já estiveram 
às voltas com ônibus quebrados no meio da pista: os 
passageiros ficam à margem da estrada, no aguardo 
de um carro reserva que complete o itinerário.

Outra queixa da população é com a falta de se-
gurança, ao embarcarem para uma viajem que perfaz 
até uma hora e meia em veículos com defeito no sis-
tema de freios. 

Esta situação calamitosa está gerando o aumento 
do transporte pirata, o qual muitas vezes desrespeita 
a legislação de trânsito. Também não se observa a le-
gislação de amparo ao idoso. E quem perde também 
é a administração pública, com o não-recolhimento de 
impostos sobre o transporte irregular.

Destaco ainda, Sr. Presidente, que encaminhei 
ofícios levando às autoridades competentes o conhe-
cimento do fato ora relatado nesta tribuna.

Rogamos por uma solução para o problema ex-
posto, uma vez que o transporte coletivo é direito da 
comunidade. O descaso com o assunto é uma afronta 
aos usuários do transporte coletivo, que necessitam 
se deslocar diariamente para trabalhar e estudar no 
Distrito Federal.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PAULO ROCHA (PT – PA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, garimpo sempre foi um tema complicado no Es-
tado do Pará não só por causa da poluição, no caso 
dos garimpos do Tapajós, mas também por causa da 
insensibilidade administrativa e descaso de Governos 
passados para com os garimpeiros que, afinal de con-
tas, ajudam a explorar a nossa riqueza. É o caso, por 
exemplo, dos garimpeiros de Serra Pelada que há anos 
enfrentam uma situação de abandono, embora nunca 
tenham perdido a garra de lutar pelo que é deles. Os 
Governos passados viraram-lhes as costas quando 
eles insistiam em permanecer no garimpo e, mais, 
quando insistiam em continuar garimpando em Serra 
Pelada foram desautorizados e entregues à própria 
sorte, o que resultou numa luta intestina pelo direito 
de mineração.

Agora, Sr. Presidente, eles finalmente venceram 
uma longa batalha de 15 anos, graças à sensibilidade 
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do Governo do Presidente Lula. Em reunião realizada 
na segunda-feira, dia 14 de março, em Belém, foi assi-
nado um acordo entre o Sindicato dos Garimpeiros de 
Serra Pelada (SINGASP) e a Cooperativa de Mineração 
dos Garimpeiros de Serra Pelada (COOMIGASP), com 
a intermediação do Governo Federal, por intermédio 
do Ministério das Minas e Energia. O acordo devolve 
aos cerca de 45 mil garimpeiros da região o direito de 
explorarem uma área de 100 hectares, dos cerca de 
370 hectares que a União lhes havia concedido.

Os cerca de 500 garimpeiros, que foram a Be-
lém acompanhar a reunião, comemoraram com muita 
festa o acordo que põe fim a um conflito de 15 anos, 
inclusive com mortes. Agora, o direito de exploração 
mineral será repassado à COOMIGASP.

A readequação da exploração mineral da área 
concedida aos garimpeiros de Serra Pelada começa 
já a partir de abril, quando serão convocados todos 
os garimpeiros que eram sócios da antiga Cooperati-
va dos Garimpeiros de Serra Pelada (COOGAR), que 
foi a primeira cooperativa dos garimpeiros da região, 
para se associarem à COOMIGASP.

O Secretário-Adjunto de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral do Ministério das Minas e Ener-
gia teve um encontro de mais de 5 horas com os garim-
peiros e técnicos do Governo Federal, o que resultou 
na minuta do edital de readequação do garimpo.

O Governo do Presidente Lula negociou com a 
Companhia Vale do Rio Doce, que reconheceu o di-
reito dos garimpeiros. Terminada a fase de readequa-
ção será então regularizado o direito de exploração 
do garimpo pelo DNPM, o que deve acontecer até o 
mês de dezembro quando será liberada novamente a 
exploração mineral em Será Pelada.

Sras. e Srs. Deputados, graças à intervenção do 
Governo Federal, encerrou-se uma disputa entre a 
cooperativa e o sindicato dos garimpeiros, que agora 
voltam a caminhar juntos em defesa do que é deles, 
como frisou o presidente do SINGASP, Raimundo Be-
nigno Moreira. O mesmo pensa o presidente da COO-
MIGASP, Josimar Mendes Barbosa, que agradeceu a 
participação do Governo Federal, que colocou como 
única imposição para a liberação do direito de explo-
ração do garimpo a inclusão de todos os garimpeiros 
associados à antiga COOGAR.

Sr. Presidente, eu não poderia deixar de fazer 
esse registro pelo tanto que lutei pelos garimpeiros, 
que sempre me procuraram para pedir apoio a essa 
causa. 

Parabéns aos garimpeiros e ao Governo, pelo 
brilhante exemplo de civilidade e de cidadania e, aci-
ma de tudo, de respeito àqueles que tantas riquezas 
deram à Nação. 

Agora, é arregaçar as mangas e voltar a produzir 
a riqueza que o Brasil precisa.

Era o que tinha a dizer. 
A SRA. SELMA SCHONS (PT – PR. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, comunicamos a V.Exas. que fomos desig-
nada para representar a Casa no 2º Fórum Alternativo 
Mundial sobre a Água, que acontece esta semana em 
Genebra, na Suíça. O objetivo do encontro é desen-
volver e promover políticas públicas que permitam o 
acesso de todos os seres humanos à água potável e à 
gestão democrática, solidária e sustentável desse re-
curso natural. O fórum é promovido por organizações 
não-governamentais de diversos países.

Recebemos o convite por ser integrante da Co-
missão de Meio Ambiente desta Casa e Coordenadora 
da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Aqüicultura 
e Pesca do Congresso Nacional e também por nosso 
trabalho como Conselheira da Defensoria da Água.

Paralelamente ao evento, vamos discutir a cria-
ção do Fórum Parlamentar Mundial em Defesa das 
Águas, que seria formado por Deputados e Senadores 
de todo o mundo interessados em tratar das questões 
referentes ao tema e em garantir a água como direi-
to humano em seus respectivos países. A delegação 
brasileira também terá um espaço exclusivo na pro-
gramação, dedicado à organização de uma coalizão 
de movimentos sociais dos países do Hemisfério Sul 
em defesa da água.

Sr. Presidente, de acordo com relatório das Na-
ções Unidas sobre os recursos hídricos, lançado em 
2003, 1,1 bilhão de pessoas no mundo não têm aces-
so a água potável e 2,4 bilhões não dispõem de insta-
lações sanitárias elementares. Isso só acontece por-
que a gestão dos recursos hídricos ainda não dispõe 
de regras democráticas, o que faz com que a água 
comece a ser considerada, em diversos países, sim-
plesmente como uma mercadoria e não como recurso 
fundamental para a preservação da vida. Em várias 
regiões do mundo, a água é ameaçada e deteriorada, 
por abusos de todas as espécies, como exploração 
excessiva, atividades industriais poluentes e práticas 
agrícolas irracionais.

Na média mundial, cerca de 70% dos recursos 
hídricos disponíveis são destinados à irrigação; 20%, 
à indústria; e menos de 10%, ao abastecimento da 
população. Nos países desenvolvidos, o percentual de 
uso da água para irrigação é ainda maior, chegando 
próximo dos 80%. No entanto, mesmo lá, em apenas 
1% das áreas irrigadas é adotado o método de gote-
jamento, um dos mais eficientes na relação alimento 
por litro de água utilizado, uma vez que reduz a pos-
sibilidade de evaporação. Uma pessoa adulta precisa 
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de 4 litros de água por dia para beber; contudo, para 
produzir o alimento diário desse mesmo indivíduo, a 
agricultura gasta de 2 mil a 5 mil litros. É legítimo que a 
agricultura, como atividade econômica que visa resul-
tados, queira aumentar sua produtividade. Entretanto, 
isso deve ser feito por meio da eficiência e do combate 
às perdas e ao desperdício.

Sr. Presidente, a água que a agricultura pou-
par pode ser liberada para outros setores. Segundo 
a Organização das Nações Unidas para a Alimenta-
ção e a Agricultura – FAO, a simples melhora de 1% 
na eficiência do uso da água de irrigação, nos países 
em desenvolvimento de clima árido, significaria uma 
economia de 200 mil litros de água por agricultor por 
hectare ao ano. O suficiente para, no período, matar 
a sede de 150 pessoas.

A adoção de tecnologias mais adequadas e a 
promoção de métodos de irrigação que evitam o des-
perdício são fundamentais para atender à demanda 
por alimentos no mundo, com o mínimo de impactos 
ambientais, como a degradação dos solos e dos aqüí-
feros. Em muitas áreas irrigadas, a baixa qualidade das 
águas de superfície leva os agricultores a optar pelas 
águas subterrâneas. Porém, o uso descontrolado está 
levando ao rebaixamento dos aqüíferos, em alguns 
casos – incluindo áreas dos Estados Unidos – no im-
pressionante ritmo de 1 a 3 metros por ano. Para evitar 
problemas, a FAO sugere a adoção de tecnologias mais 
eficientes do que a tradicional inundação de campos 
ou o uso generalizado de aspersores e pivôs centrais, 
os 2 métodos mais utilizados no Brasil.

O 2º Fórum quer mostrar que existem soluções 
para os atuais problemas. A idéia é retomar as propos-
tas e ações do 1º Fórum Alternativo Mundial sobre a 
Água, realizado na Itália, em 2003. O evento propôs o 
reconhecimento do acesso à água como direito huma-
no e social, universal e imprescritível, e que o líquido 
deve ser tratado como um bem comum de todas as 
espécies vivas da Terra. Os Governos, os blocos eco-
nômicos e a comunidade internacional devem asse-
gurar o financiamento dos investimentos necessários 
para concretizar esse direito, e os cidadãos devem 
participar da definição e da implantação das políticas 
de gestão da água.

Sr. Presidente, apesar de todos os problemas que 
já apontamos, vamos participar dessa reunião com 
muito otimismo. A experiência demonstra que, quando 
queremos muito alguma coisa, ela acontece. Se conti-
nuamos apáticos, se não exprimimos a nossa vontade 
de mudança, a realidade não se transforma. A água 
é um recurso finito e não tão abundante quanto pode 
parecer. Por isso deve ser cuidada e economizada.

Agradecemos a oportunidade que esta Casa nos 
dá de fazer essa viagem tão importante e esperamos 
regressar de Genebra ainda mais entusiasmada e dis-
posta a lutar em defesa da água e da garantia da vida 
para a nossa e para as gerações vindouras.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se ao 

V – GRANDE EXPEDIENTE

O SR. MAURO BENEVIDES  – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, em algumas oportunida-
des, quando cheguei a abordar a fixação mensal da 
Taxa SELIC, reportei-me à composição estrutural do 
COPOM, alvitrando a ampliação do número de seus 
componentes, a fim de que a política de juros pudesse 
ser mais amplamente discutida pelos segmentos que 
viessem a se representar naquele colegiado. 

Lembrei, inclusive, que, anteriormente, quando 
integrei o antigo Conselho Monetário – era Ministro da 
Fazenda Dilson Funaro –, aquele órgão se transfor-
mava em cenário de aprofundadas discussões sobre 
políticas ligadas à área econômico-financeira, ouvindo-
se técnicos, estudiosos, empresários, trabalhadores e 
presidentes de bancos oficiais. 

Ainda me recordo de longa exposição feita pelo 
saudoso Otávio Gouveia de Bulhões sobre as impli-
cações do frustrado Plano Cruzado, secundado pelo 
Presidente do Banco do Brasil, Camilo Calazans de 
Magalhães, que discorreu, também, sobre a conta 
movimento, cuja extinção terminou por ser acolhida 
pelo CMN. 

Todas estas considerações, ora expendidas, vol-
tam à baila em razão de oportuno primo editorial da 
Folha de S.Paulo, edição de sábado último, dia 12, 
quando o articulista conclui enfaticamente:

“Não obstante, um aumento moderado 
na composição, com o ingresso de ministé-
rios ligados à produção e de representantes 
do empresariado e trabalhadores, poderia ter 
o efeito saudável de submeter o comando da 
equipe econômica ao debate e fornecer mais 
elementos e pontos de vista para a tomada 
de decisão”.

Como já esposara opinião idêntica, entendi de vol-
tar a essa temática, já agora respaldado pelo endosso 
de um veículo de comunicação social de inquestionável 
prestígio no contexto da mídia brasileira.
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Diante disso, entendi de sugerir a V.Exa., Sr. Pre-
sidente, que aceite como parte integrante deste pro-
nunciamento o aludido editorial, que diz o seguinte:

“Já aventada no ano passado pelo próprio 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a idéia de 
ampliar o Conselho Monetário Nacional caiu 
no esquecimento. O debate não pareceu en-
tusiasmar nem o presidente do Banco Central, 
provavelmente pelo fato de que ambos, na 
composição atual, compartilham as decisões 
apenas com um terceiro participante, o minis-
tro do Planejamento.

O tema, no entanto, voltou à baila em 
reunião do Conselho de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (CDES), órgão consultivo da 
Presidência da República, que criou um grupo 
para analisar as alternativas.

Embora grupos como esse sejam uma 
conhecida maneira de congelar propostas in-
cômodas, o assunto deverá ganhar mais visi-
bilidade com a perspectiva de que a CUT e a 
FIESP iniciem neste mês uma campanha para 
ampliar o CMN.

O debate é especialmente espinhoso pelo 
fato de esse órgão estabelecer as metas de 
inflação que devem ser perseguidas pelo BC. E 
a calibragem dessas metas tem sido criticada 
por inúmeros economistas, representantes do 
setor produtivo e até membros do atual gover-
no e do anterior.

De fato, como esta Folha vem insistindo, 
metas de inflação irrealistas têm compelido o 
BC a manter os juros em patamares estratos-
féricos, impondo sacrifícios desnecessários a 
empresas e consumidores. Objetivos sensa-
tos, administrados em prazos mais longos e 
desvinculados do ano-calendário, confeririam 
mais racionalidade e maior margem de mano-
bra à política monetária.

Seria ilusório e não faria sentido, todavia, 
imaginar a ampliação do CMN como estratégia 
para transformar as reuniões do órgão em assem-
bléias capazes de retirar do governo a iniciativa 
de implementar as decisões que considera ade-
quadas. Não obstante um aumento moderado da 
composição, com ingresso de ministérios ligados 
à produção e de representantes do empresariado 
e dos trabalhadores, poderia ter o efeito saudável 
de submeter o comando da equipe econômica 
ao debate e fornecer mais elementos e pontos 
de vista para a tomada de decisão”. 

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Félix Mendonça. 
S.Exa. dispõe de 25 minutos na tribuna.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FÉLIX 
MENDONÇA QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

Durante o discurso do Sr. Félix Mendon-
ça, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, dei-
xa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Josias Quintal, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno.

O SR. CARLOS MOTA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Josias Quintal) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. CARLOS MOTA (Bloco/PL – MG. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o Código de Defesa do Con-
sumidor, fruto de intenso trabalho deste Congresso é 
hoje felizmente realidade e transformou-se em um dos 
documentos mais consultados em todo o País. 

Destinado a estabelecer as normas de proteção 
e defesa do consumidor, da ordem pública e interesse 
social, nos termos da Constituição Federal, o Código 
representa um grande avanço na conquista da cida-
dania para o povo brasileiro.

Poucas são hoje as instituições das iniciativas 
pública ou privada que sobrevivem sem um órgão para 
o qual o cidadão possa encaminhar suas sugestões, 
reclamações, dúvidas e, até mesmo, elogios. Isso 
acontece porque o grau de conscientização do cidadão 
vem crescendo cada vez mais. Consumidor-cidadão, 
podemos melhor dizer, ou seja, aquele cujos direitos 
são garantidos pela própria Constituição Federal.

Consumidor é aquele que adquire bens ou servi-
ços e paga por eles. Espera-se que o bem adquirido ou 
o serviço prestado supra as necessidades daquele que 
por ele pagou. Nem sempre, entretanto, isso acontece. 
Por vezes, o cidadão se sente lesado e necessita de 
buscar ajuda legal para fazer valer seus direitos. 

No que diz respeito à prestação de serviços pú-
blicos, o Brasil vive um momento singular de transfor-
mação. Iniciado nos anos 90, esse novo modelo de 
regulação significa o esforço estatal no sentido de dis-
ciplinar e acompanhar serviços tidos como essenciais 
para a sociedade. Nesse sentido, é importante reiterar 
que, a partir do momento em que o Estado transfere 
gradativamente para a iniciativa privada o papel de 
prestadora de serviços e concentra em si o poder re-
gulatório, fortalece-se o papel deste Legislativo como 
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agente cujo papel principal é fiscalizar para que tais 
serviços sejam ofertados com qualidade e eficiência.

Por isso nossa responsabilidade cresce tanto, 
razão por que não poderia deixar de lembrar, desta 
tribuna, o dia 15 de março, instituído como o Dia Mun-
dial do Consumidor.

Há pouquíssimo tempo, colegas Parlamentares, 
o Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, realizou 
pesquisa para medir o índice de satisfação do consu-
midor quanto aos serviços prestados pelas agências 
reguladoras do País. O resultado foi estarrecedor e 
comprovou com números a insatisfação popular com 
relação a tais agentes prestadores de serviços.

Preocupado com tal realidade, Sr. Presidente, que 
se consubstancia em apenas uma entre tantas outras 
manifestações de desagrado que constantemente este 
Congresso tem recebido, tenho pautado meu mandato, 
entre outros temas, a defender o consumidor brasilei-
ro, particularmente aqueles economicamente menos 
favorecidos, entre eles os cidadãos dos Vales do Je-
quitinhonha e Mucuri e do norte de Minas. 

Já apresentei 3 projetos de lei, todos eles pro-
pondo medidas de proteção aos usuários dos serviços 
de telefonia – um dos campeões da insatisfação po-
pular –, além de estabelecer critérios para que tanto 
os equipamentos utilizados no cálculo das cobranças 
efetuadas pelos serviços de água, luz e gás quanto 
os equipamentos odontológicos e médicos passem 
por aferição e controle regular do INMETRO. No pri-
meiro caso, objetiva emprestar maior transparência 
e confiabilidade ao processo de emissão das tarifas; 
no segundo, que os resultados dos exames adquiram 
maior confiabilidade.

Esses são pequenos passos, Sr. Presidente, mas 
que, em conjunto com outras iniciativas de vários co-
legas Parlamentares, visam a proteger os cidadãos 
brasileiros.

Cidadania, Sr. Presidente, conforme estabelece 
a Constituição Federal, é o direito à moradia, à educa-
ção, à saúde, ao lazer, ao posicionamento político; em 
outras palavras, o direito à vida. Acrescento mais, Sr. 
Presidente, cidadania é o direito à vida com qualidade, 
por isso a defesa do consumidor é uma das maiores 
missões deste Poder Legislativo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NILTON CAPIXABA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Josias Quintal) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB – RO. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, no dia 8 de março de 1857, as 
operárias têxteis de uma fábrica de Nova Iorque entra-

ram em greve, ocupando a fábrica, para reivindicar a 
redução de um horário de mais de 16 horas por dia para 
10 horas. Essas operárias, que, pelas suas 16 horas, 
recebiam menos de um terço do salário dos homens, 
foram fechadas na fábrica, onde houve um incêndio, e 
cerca de 130 mulheres morreram queimadas.

Em 1910, numa conferência internacional de mu-
lheres realizada na Dinamarca, foi decidido, em home-
nagem àquelas mulheres, comemorar o 8 de março 
como Dia Internacional da Mulher. De então para cá, 
o movimento a favor da emancipação da mulher tem 
tomado forma, em todos os países do mundo, inclu-
sive no Brasil.

O dia 8 de março é, desde 1975, comemorado 
pelas Nações Unidas como Dia Internacional da Mulher. 
O Dia Internacional da Mulher chama a atenção para 
o papel e a dignidade da mulher e leva a uma tomada 
de consciência do valor da pessoa, percebendo o seu 
papel na sociedade, contestando e revendo preconcei-
tos e limitações que vêm sendo impostos à mulher.

O Dia Internacional da Mulher simboliza justa-
mente a luta pela igualdade de direitos entre homens 
e mulheres. E não se pode dizer que se trate de uma 
luta do passado. Apesar dos muitos avanços verifica-
dos durante o século XX, subsiste a distância entre a 
situação ideal e a situação real da mulher, como reco-
nheceram unanimemente representantes de 189 países 
na 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre 
as Mulheres, em Pequim, em setembro de 1995.

As mulheres constituem a maioria da população 
situada no limiar da sobrevivência. Em boa parte da 
África e da Ásia, representam três quartos da popu-
lação analfabeta. Em média, o salário é quase 40% 
mais baixo do que aquele que é pago aos homens por 
idêntico trabalho. Por outro lado, é tido como grave o 
problema da violência contra as mulheres, em especial 
no seio da família. A título meramente exemplificativo, 
e de acordo com estimativas da Anistia Internacional, 
cerca de 2 milhões de mulheres são anualmente sub-
metidas a infibulação (mutilação genital).

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na co-
memoração do Dia Internacional da Mulher 2005, en-
tre as feministas pode-se colocar como as principais 
questões a luta pelos direitos sexuais e pelos direitos 
reprodutivos; o combate à violência contra a mulher, 
principalmente a física e a sexual; o reconhecimento e 
a valorização do trabalho e do emprego doméstico; e 
a ampliação da participação política da mulher. Todas 
essas questões se colocam nos diversos países e em 
particular no Brasil.

É certo que, no Brasil, as mulheres organizadas 
vieram a conquistar, com a parceria e o apoio de am-
plos setores democráticos, uma legislação igualitária, 
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com a Constituição Federal de 1988. No entanto, faz-se 
necessário que essa legislação se transforme em rea-
lidade mediante a implementação de políticas públicas. 
É fundamental garantir espaços de institucionalidade 
no âmbito da gestão governamental – secretaria de 
políticas para mulheres e conselho de direito das mu-
lheres –, para que sejam desenvolvidos programas e 
garantidos recursos orçamentários e financeiros que 
promovam ações visando à igualdade e à eliminação 
de todas as desigualdades e discriminações.

As mulheres ainda precisam conquistar igual-
dade na política, o respeito nas relações conjugais e 
amorosas, o pleno atendimento na saúde e na sexu-
alidade, a divisão das tarefas domésticas e o cuidado 
das crianças – com o estado e com os companheiros 
– e oportunidades de formação profissional e desen-
volvimento humano. Essas conquistas para as mu-
lheres negras são ainda mais urgentes, dada a sua 
exclusão social.

Depois de tantas transformações ao longo da 
História, o que a mulher ainda precisa lutar para con-
quistar? 

É interessante anotar que o caminhar histórico não 
é no sentido de uma evolução. Já houve, no passado, 
nas mais diversas regiões do mundo, sociedades onde 
o status e o poder das mulheres era extremamente im-
portante. Mesmo em épocas mais próximas de nós, na 
Europa, as mulheres foram rainhas, proprietárias de 
terras, intelectuais, artistas. A história oficial, a partir 
do século XIX, onde a perda de direitos das mulheres 
se consolidou, retirou-as da cena política, colocando-
as apenas em papéis modelares de esposa/mãe ou 
então de prostitutas.

Na atualidade, existem centenas de países onde 
os direitos humanos e políticos das mulheres são ig-
norados e negados. Nos países ocidentais, persistem 
desigualdades econômicas, políticas e, sobretudo, 
uma infinita violência social generalizada contra as 
mulheres. No imaginário social, as mulheres ainda 
aparecem como objetos à disposição do prazer e das 
exigências masculinas.

Há muita coisa, para não dizer tudo, a ser trans-
formado, principalmente a partir de valores e repre-
sentações sociais, a partir da educação que persiste 
em colocar mulheres e homens como opostos e hie-
rarquizados, cujo pólo superior é, evidentemente, o 
masculino.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma das 
lutas das feministas foi a de ressaltar que mulheres e 
homens deveriam ter os mesmos direitos, apesar das 
diferenças biológicas. Foi amplamente defendido que 
as mulheres são tão capazes quanto os homens para 
trabalhar fora, produzir, até comandar tropas de elite. 

Entretanto, há algum tempo, as mulheres parecem 
estar querendo “recuperar” certos direitos que vão de 
encontro ao feminismo, como o direito a não trabalhar, 
a se dedicar exclusivamente à família.

É certo que se dedicar exclusivamente à famí-
lia é uma trabalheira sem igual. Certos setores de 
ultradireita vêm colocando a necessidade de que as 
mulheres abandonem seus postos de trabalho remu-
nerado como uma forma de desafogar a competição 
pelo emprego. Utilizam argumentos de que as famílias 
estão em crise porque as mulheres deixaram o lar para 
trabalhar fora.

Muitas pesquisadoras e estudiosas entendem que 
uma porção da crise se deve não ao fato de as mulhe-
res assumirem posições fora de casa, mas devido à 
ausência da presença paterna no desenvolvimento das 
crianças. Na realidade, são muito poucas as mulhe-
res que estão fazendo a escolha de deixar o trabalho 
remunerado para voltar às tarefas domésticas. Muitas 
estão lutando pela divisão das tarefas domésticas e 
construindo sua autonomia financeira e emocional, até 
porque não há garantias de continuidade de nenhuma 
relação conjugal.

O que existe é um cansaço enorme da sobrecar-
ga de trabalho para as mulheres, pois, além de esta-
rem no mercado do trabalho, as mulheres são ainda 
responsáveis pela casa, pelos filhos, pois nada mudou 
quanto à divisão tradicional dos papéis. Os homens 
continuam a achar que é seu direito serem servidos, 
pois consideram o trabalho doméstico “inferior” e coi-
sa de mulher...

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é certo 
que as aspirações colocadas pelas feministas em meu 
discurso são também anseios e esperanças da mulher 
rondoniense, principalmente das mulheres citadinas, 
da capital, Porto Velho, e dos maiores centros urba-
nos, como Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Ariquemes e 
Guajará-Mirim.

O desenvolvimento da agropecuária de Rondô-
nia não pode ser creditado tão somente aos esforços 
do homem, do senhor das terras, das lavouras e dos 
rebanhos. Ao seu lado, dia-a-dia, trabalham de forma 
silenciosa, anônima, solidária, as suas esposas e fi-
lhas, em resumo as suas mulheres. 

Por isso, não posso deixar de fazer uma referência 
toda especial aos direitos da mulher migrante, da mulher 
produtora rural de meu Estado. Repetidas vezes ouvi 
de mulheres rondonienses histórias de que, enquanto 
vêem o marido crescer com as viçosas plantações de 
café, de cacau, com o crescente número de cabeças 
de gado nos seus pastos, com uma reluzente pick-up 
nova estacionada no pátio da casa, pouco vêem ou 
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nada enxergam melhorar nas suas atividades, nos 
seus domínios.

É muito comum, depois de 35 anos de trabalheira, 
data da abertura de Rondônia para as migrações – a 
espontânea e a oficial, promovida pelo INCRA –, ver-
mos o produtor rural vencedor em suas lutas contra o 
clima inclemente, o duro trabalho na abertura dos lotes, 
o plantio de suas lavouras, as criações. A luta contra 
as doenças, como a malária e a hepatite, e o ataque 
dos animais peçonhentos nem sempre é ganha. Mas 
os migrantes têm alcançado vitórias e bem-estar.

Nem sempre, porem, orgulhosos de possuírem 
conforto em casa, para proporcionar à sua companhei-
ra uma moradia decente, com os equipamentos que a 
moderna tecnologia oferece.

Quais são os prêmios obtidos pela mulher pro-
dutora rural? Mulher produtora que trabalhou tão dura-
mente quanto o seu companheiro, com as suas filhas, 
na abertura do lote, nas plantações, nas limpas e nas 
colheitas? Onde está a casa confortável, com luz elé-
trica, onde estão os fogões modernos, alimentados a 
gás, as geladeiras, os liqüidificadores, os ferros elétri-
cos? Onde está a máquina de costura de última ge-
ração, para a confecção das roupas da família? Ouso 
dizer que os prêmios ainda não alcançaram a cozinha 
da casa rural e os benefícios da riqueza familiar não 
estão sendo distribuídos com equidade. 

A partir dessa constatação, Sr. Presidente, fui 
lentamente guardando dentro de mim o desejo, a von-
tade de poder influir politicamente para modificar essa 
triste situação. O remédio, a solução é a capacitação, a 
qualificação da mão-de-obra feminina do meio rural de 
Rondônia. Preparar a mulher rondoniense para estar 
lado a lado, junto ao seu marido, lutando, crescendo na 
sua auto-estima, na valorização que, por certo, haverá 
de receber de sua família e de sua comunidade.

Fazer com que a mulher campesina de Rondônia 
possa fazer a conservação dos excedentes de produ-
ção de hortaliças, de frutas, e agregar valor e dar maior 
utilidade-tempo aos produtos do campo, que muitas 
vezes é desperdiçado.

 Ao concluir o meu discurso, quero parabenizar 
e propor à mulher produtora rural de Rondônia um es-
forço conjunto, de forma associativa, para fazer com 
que venhamos a alcançar maiores ganhos e promover 
maior equidade na distribuição das riquezas.

Muito obrigado. 
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Josias Quintal) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, nobre 

Deputado Josias Quintal, o Hospital João XXIII, em Belo 
Horizonte, é um exemplo de solidariedade e compe-
tência. Faz um verdadeiro plantão pela vida em seus 
10 andares, com seus 3 mil funcionários, com R$80 
milhões de despesa anual, 500 atendimentos por dia, 
120 mil refeições por mês, 10 mil pares de luvas por 
dia, 1,3 mil rolos de esparadrapos por mês e 1,5 mil 
seringas por dia. Essa é a rotina do Hospital João XXIII, 
de Belo Horizonte. 

Entre 16h e 21h o movimento na urgência do João 
XXIII atinge seu maior pico, mobilizando uma equipe 
de 100 médicos, 60 acadêmicos e 120 especialistas 
em enfermagem, que se dividem em 2 turnos de 12 
horas para atender todos os que ali chegam com a 
maior atenção possível.

O Hospital João XXIII é o único que está de portas 
abertas 24 horas, todos os dias, para qualquer tipo de 
urgência, o que acaba gerando uma sobrecarga. E toda 
sobrecarga acaba por desencadear outros problemas. 
Diante de tal realidade, já existem planos para o apri-
moramento do atendimento e a melhora das condições 
de trabalho dos funcionários, que sempre reclamam 
da falta de um espaço adequado para descanso du-
rante os poucos momentos de folga e da insuficiência 
de medicamentos. 

As estatísticas comprovam que o João XXIII se 
transformou numa fábrica de salvar vidas. A dedicação 
e a agilidade dos profissionais que ali trabalham a todo 
instante é colocada à prova. Afinal, são realizadas 1,1 
milhão de análises clínicas, 140 mil exames de Raio 
X e 9,3 mil cirurgias a cada ano. Nos seus 32 anos 
de existência, foram atendidas cerca de 4,5 milhões 
de pessoas. A sensação da maioria é de que toda a 
região metropolitana de BH já passou por ali pelo me-
nos uma vez. 

Mas o Hospital não impressiona apenas pela 
quantidade de atendimentos. Casos de tristeza, alegria 
e emoção marcam seu cotidiano, como o do garoto Ro-
berth Ermelindo Gomes, de 9 anos. Ele mora no HPS 
desde 1997, quando passou pela sala de urgência ví-
tima de intoxicação por ingestão de soda cáustica. A 
mãe quase não vai visitá-lo; o Hospital acabou transfor-
mando-se na sua casa, e os profissionais da pediatria, 
que ali trabalham, acabaram por adotá-lo. Roberth tem 
muita força de vontade e pretende estudar.  

Bem, senhoras e senhores, quero de público pa-
rabenizar toda a equipe do João XXIII pela dedicação, 
pela educação e principalmente pela atenção e pela 
paciência dispensada a todos os que ali chegam com 
seus problemas, suas urgências e emergências. Pa-
rabéns ao Diretor, o Dr. Charles Simões, ao Sr. Ade-
lino, que tem uma sala com seu nome e 54 anos de 
trabalho dedicados ao João XXIII, e ao Dr. José Ivaldo, 
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que se sente angustiado quando não consegue salvar 
uma vida e diz categoricamente: “Se eu sair daqui, lar-
go a medicina”. Que Deus os abençoe! 

Muito obrigado.
O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Josias Quintal) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, caro Deputado 
Josias Quintal, esta Casa deve estar em sintonia com 
os acontecimentos mais importantes deste País. Hoje, 
em São Paulo, mais precisamente na sede do Sindi-
cato dos Bancários de São Paulo, a CNI, a FIESP, a 
CUT, a CGT e outras organizações da sociedade civil 
lançaram um movimento a que esta Casa deve estar 
atenta. Trata-se do movimento pela ampliação da par-
ticipação da sociedade civil no Conselho Monetário 
Nacional. 

Esse movimento, iniciativa da Central Única dos 
Trabalhadores, encabeçada pelo companheiro Luiz Ma-
rinho, vai ganhar um grande peso e tem total apoio por 
parte deste Deputado. Vamos encampar essa causa 
porque, afinal, vários conselhos têm tido a participação 
da comunidade; o Conselho Monetário Nacional todos 
os meses deixa-nos tensos, preocupados, e é impor-
tante que outros setores estejam participando dele.

Hoje, quando foi lançado esse movimento, la-
vrou-se uma carta que será entregue ao Presidente 
da República em breve e que peço seja transcrita aos 
Anais da Casa, e se possível divulgada no programa 
A Voz do Brasil.

CARTA A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

(O material a que se refere o Deputado 
Vicentinho encontra-se na Coordenação de 
Arquivo do Centro de Documentação e Infor-
mação da Câmara dos Deputados, conforme 
Memorando nº 20, emitido pelo Departamento 
de Taquigrafia, Revisão e Redação – art. 98, 
§ 3º, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados.)

O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Josias Quintal) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
entramos em mais um ano sem definir uma ação fun-
damental para a sociedade brasileira: a regulamenta-
ção da profissão dos Agentes Comunitários de Saú-
de e dos Agentes de Combate às Endemias. Esse é 

um compromisso prioritário que esta Casa não está 
cumprindo. 

O Brasil possui milhares de agentes dos 2 progra-
mas espalhados por todos os Estados, desenvolvendo 
um trabalho dos mais importantes para a saúde do País. 
Mas a falta de uma relação trabalhista regulamenta-
da tem impedido que muitos possam desenvolver seu 
trabalho com tranqüilidade e qualidade. Como não há 
definição sobre a profissão, a categoria fica à mercê 
dos Prefeitos, que em muitos casos usam a política 
para intimidar e perseguir esses profissionais. 

É o caso de Uauá, uma pequena cidade no interior 
da minha Bahia. Desde que assumiu a administração, o 
Prefeito Jorge Luís Lobo Rosa vem demitindo os agen-
tes dos programas da leishmaniose e da dengue que 
fazem parte do Programa de Combate às Endemias 
unicamente por perseguição política, uma vez que não 
há motivos técnicos para a dispensa. Esses agentes, 
em torno de 20, trabalham nesses programas há 8 
anos, conhecem como ninguém a realidade do Muni-
cípio, são da confiança da comunidade, devidamente 
capacitados para o trabalho e cumpridores de todas as 
metas programáticas, mas isso parece nada significar 
para o Sr. Jorge Luís Rosa, que prefere comprometer 
a saúde da população a manter os trabalhadores. 

Sr. Presidente, é de lamentar a postura de alguns 
gestores municipais, particularmente esse da cidade 
de Uauá, no sertão da Bahia, em relação aos agentes 
de combate às endemias. É lamentável como esses 
gestores, à medida que assumem a Prefeitura, nessa 
nova gestão que me parece já bastante envelhecida, 
começam a demitir os agentes comunitários, e parti-
cularmente os agentes de combate às endemias, que 
são figuras importantes, principalmente no momento 
em que se alastram doenças como a dengue e outras. 
Contra isso venho registrar meu protesto, e mantive 
contato com o Ministério da Saúde na expectativa de 
inverter essa situação. É preciso que esses agentes 
voltem ao trabalho, pois eles beneficiam diretamente 
a população. 

O povo de Uauá, da Bahia, não é merecedor 
desse tratamento dispensado pelo gestor municipal. 
Será que ele pensa que punindo os agentes não está 
punindo a população? Ao contrário, há uma dupla pu-
nição aplicada ao povo de Uauá, primeiro em relação 
ao controle e ao combate a essas endemias, e depois 
a punição imposta a esses servidores, a esses agen-
tes que ao longo dos anos vêm desempenhando um 
belíssimo trabalho, não só naquela cidade, mas em 
todas as cidades do Brasil.

As demissões, além de deixar vários pais e mães 
de família desempregados, colocam em risco a saú-
de da população de Uauá, que ficará desassistida até 
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que novas pessoas sejam treinadas para o trabalho. 
O perigo maior decorre de estarmos em período de 
chuvas no Estado, quando crescem assustadoramente 
os casos de dengue e leishmaniose no Município. Se 
uma epidemia assolar a região, o Prefeito certamente 
será um dos responsáveis. 

O problema de Uauá é semelhante aos tantos 
outros que ocorrem em Municípios baianos e em mui-
tos Municípios brasileiros. Os agentes das endemias e 
os agentes comunitários de saúde são reféns do po-
der público local, que, em muitos casos, utiliza dessa 
condição para manobrar a situação da forma como 
lhe convém.

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, rogo 
que a Comissão Especial encarregada de analisar a 
PEC que trata da regulamentação da profissão des-
ses agentes seja finalmente implantada e que essa 
matéria se torne prioridade nesta Casa. Não podemos 
mais fugir desse compromisso e dessa obrigação com 
esses trabalhadores brasileiros.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Josias Quintal) – Parabéns, 

nobre Deputado Walter Pinheiro. A causa de V.Exa. é 
a nossa também.

O SR. LEONARDO MONTEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Josias Quintal) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LEONARDO MONTEIRO (PT – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, queremos registrar nesta Casa e gostaríamos 
que fosse publicado nos órgãos de divulgação da Câ-
mara dos Deputados relato sobre os danos causados 
pelas enchentes em Minas Gerais.

Sr. Presidente, várias pessoas morreram e vá-
rias famílias ficaram desabrigadas. As cidades mais 
atingidas foram: Governador Valadares, do Vale do 
Rio Doce, do leste do nosso Estado; Sabinópolis; Frei 
Inocêncio; e São Félix de Minas.

Estamos solicitando dos Governos Estadual e Fe-
deral, por meio do Ministério da Integração Nacional e 
da Caixa Econômica Federal, a liberação de recursos 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 
para as famílias atingidas pelas enchentes.

Sr. Presidente, estaremos esta semana em audi-
ência com o Ministro da Integração Nacional, Sr. Ciro 
Gomes, quando pediremos a S.Exa. que amenize, com 
esses recursos, o sofrimento das nossas famílias em 
Minas Gerais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

RELATO A QUE SE REFERE O ORA-
DOR

Dep. Leonardo Monteiro
De: Leonardo Monteiro [dep. leonardomonteiro@bol.
com.br]
Enviado: terça-feira, 15 de março de 2005 15:17
Para: Leandro Florencio Neves; Sebastião Milanez 
de Paula; Eliane Maria Santos Bastos; Dep. Leonardo 
Monteiro
Assunto: Comunicação Interna GVP/BSB:

Release nº 7/05
Assunto: Política/Economia
Redator: Walter Andrade
Data: 15-3-05

Leonardo cobra atenção para vítimas de enchente.
O Deputado Federal Leonardo Monteiro vai se 

reunir com o ministro da Integração Nacional, Ciro 
Gomes, para tratar da situação da população minei-
ra atingida pelas enchentes. O deputado quer que o 
Governo Federal disponibilize para Minas Gerais o 
mesmo tratamento dado às cidades nordestinas que 
também tiveram problemas com enchentes. Em Minas 
Gerais, por causa dos alagamentos, foram registradas 
17 mortes, 20 mil pessoas ficaram desabrigadas, 60 
municípios decretaram estado de emergência e sete 
decretaram estado de calamidade pública.

O deputado explica que as ações do Governo es-
tão divididas em duas categorias: as emergenciais, já 
em execução, como a distribuição de cestas básicas, 
remédios, água potável e a superação do isolamento 
de algumas cidades. E as ações de reconstrução, que 
já começam a ser implantada. Entre elas, estão a libe-
ração de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) para a recuperação de moradias e a 
destinação de verbas orçamentárias para a eliminação 
dos pontos de estrangulamento das estradas federais 
(80 milhões) e antecipação da Cide para restauração 
de estradas estaduais e vicinais (90 milhões).

Entre as cidades atingidas está Governador Va-
ladares, com 20 mil famílias afetadas pela cheia do 
rio Doce, mais de 1,5 mil tiveram que ficar em abrigos 
da prefeitura. No total, dez bairros foram atingidos 
pelo rio Doce que chegou a 3,65 metros, 2,85 acima 
do nível normal. Cerca de quatro mil pessoas ficaram 
desalojadas e 160 desabrigadas em Carangola, na 
Zona da Mata. Oito residências foram danificadas e 
três, destruídas. De acordo com a Defesa Civil, 160 
casas correm risco de desabar. No bairro Aeroporto, 
uma rua cedeu e o barranco ameaça as moradias no 
entorno. No bairro Panorama, desde quinta-feira, 50 
famílias tiveram que deixar suas casas. Muitos imóveis 
estão condenados.

Em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce, Marciano 
do Carmo, de 15 anos, Marcos do Carmo, de 5, e Sara 
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Mendes, de 2, morreram vítimas de soterramento. A 
cidade está em estado de emergência, por causa da 
enchente de dois córregos que atravessam a cidade. 
O temporal deixou cerca de 60 desabrigados, 300 de-
salojados e destruiu várias casas.

A enchente também deixou um rastro de destrui-
ção em Frei Inocêncio, no Vale do Rio Doce. As chuvas 
que atingiram o município causaram a inundação de 
vários bairros, deixando 1.050 pessoas desalojadas, 
1.325 pessoas desabrigadas, 537 residências danifi-
cadas e 57 residências destruídas. A cidade não pos-
sui Comdec.

Em São Félix de Minas as fortes chuvas causa-
ram a inundação de vários bairros, deixando 35 pes-
soas desalojadas, 15 residências danificadas, 3 pontes 
danificadas e 80 pontes destruídas. A cidade também 
não possui Comdec e está localizado na região do Rio 
Doce. Em Franciscópolis, nos vales do Jequitinhonha/
Mucuri, houve inundação de vários bairros e atingiram 
as estradas vicinais e pontes que ligam os Municípios 
de Itambacuri e Malacacheta. Não há registro de víti-
mas humanas. Em Paulistas, no Vale do Rio Doce, a 
situação é a mesma. – Leonardo Monteiro, PT/MG 
– Walter Andrade, Assessor de Imprensa e Comuni-
cação Social. (33) 9952-6485

O SR. PRESIDENTE (Josias Quintal) – Conce-
do a palavra ao segundo Parlamentar inscrito para o 
Grande Expediente, Deputado Assis Miguel do Couto. 
S.Exa. dispõe de 25 minutos.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT – PR. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, minha sau-
dação às Sras. e aos Srs. Parlamentares presentes 
nessa sessão e a todos aqueles que estão nos assis-
tindo pela TV Câmara.

Trago a esta Casa as preocupações da nossa 
Região Sul em relação à seca. Já estamos vivendo no 
Sul do País realidade semelhante à vivida no Nordeste 
há muitos anos. 

Nos últimos 10 anos, o Sul do País foi atingido, 
pelo menos, por 7 estiagens, que trouxeram gravíssi-
mos prejuízos, não só à produção rural, à agricultura 
familiar e aos demais setores rurais, mas a toda a so-
ciedade da região. Esse é um fenômeno sobre o qual 
nos precisamos debruçar com muita atenção. Talvez 
há alguns anos não esperássemos que essa realidade 
nos fosse preocupar dessa maneira. 

A estiagem deste ano, safra 2004/05, vem na 
seqüência de uma estiagem recente, safra 2003/04, 
e abrange 80% dos Municípios do Rio Grande do Sul, 
30% dos Municípios de Santa Catarina e 11% dos Mu-
nicípios do Paraná, a região sudoeste do Estado, onde 
nasci, criei-me e vivo e aonde meus pais chegaram há 
mais de 50 anos, vindos do Rio Grande do Sul. 

Os migrantes vieram da Europa em grande maio-
ria para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e mais 
tarde o Paraná. Posteriormente, Mato Grosso e o Pará, 
deslocando-se para o norte do País. 

Essa seca que castiga a Região Sul talvez seja 
a mais grave. No Rio Grande do Sul, dados mostram 
que é a maior dos últimos 46 anos. Afeta não só o 
setor agropecuário como toda a economia da região, 
principalmente dos pequenos Municípios, que têm 
economia baseada na agricultura, sobretudo numa 
agricultura familiar sustentável, hoje questionada em 
função desses problemas climáticos. A agricultura fami-
liar movimenta toda a economia dessa região. Quando 
temos uma seca com essas dimensões, essa região 
toda é motivo de preocupação, com certeza, de todos 
os brasileiros. Lá vivem milhões de pessoas. Talvez 
seja a região com a maior concentração de pequenos 
Municípios e agricultores familiares. Muitos destes fi-
caram completamente sem renda em cima do seu pe-
daço de chão, em situação muitas vezes pior do que 
a de desempregados.

Conheço caso de agricultores – o Deputado Mar-
co Maia, aqui presente, mora no Rio Grande do Sul, 
onde a seca é mais intensa ainda – que plantam há 
décadas milho e soja e nunca tinham passado pela 
experiência de não colher sequer um grão desses 
produtos. Portanto, a situação da agricultura familiar, 
da economia dos 3 Estados do Sul é motivo de muita 
preocupação.

Na safra 2003/2004, primeiro ano do Governo 
Lula, que ajudamos a eleger, houve a primeira estiagem. 
Não havia nenhum tipo de proteção, principalmente para 
a agricultura familiar. Mesmo nessa situação, o Governo 
tomou decisões importantes, que custaram quase 200 
milhões de reais, não previstos no Orçamento do ano 
passado. Houve alongamento no rebate do PRONAF 
de 650 reais por família, ou seja, ampliação no crédito 
que os agricultores familiares recebem; concessão de 
bolsa-estiagem no valor de 300 reais que beneficiou 
quase 50 mil famílias no Sul, dos mais pobres, que 
nem ao PRONAF tinham acesso; e alongamento das 
dívidas de investimento que venciam no ano passado 
para a última parcela do contrato.

Mais do que isso: o Governo do Presidente Lula 
– e fizemos parte dessa luta – criou o seguro da agri-
cultura familiar, na safra passada. Em seu primeiro ano 
de vigência, o programa já enfrenta uma catástrofe.

O seguro da agricultura familiar garante aos agri-
cultores o custo da produção, mediante contrato de fi-
nanciamento de custeio com um banco, e mais o valor 
de até 1.800 reais da renda esperada. É a primeira vez 
que se cria neste País um seguro de tal natureza.
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Foram recolhidos em torno de 70 milhões de reais 
de contribuição dos agricultores familiares, mas o custo 
extraordinário do programa este ano está próximo de 
300 milhões de reais. O Governo tomou uma decisão 
firme e está sustentando essa política.

Neste primeiro ano de vigência do seguro, devido 
à situação e ao desafio enfrentado no Sul, o Governo 
– participamos da audiência com o Presidente Lula  
– criou um grupo composto por 11 Ministérios para tra-
tar do assunto e anunciou medidas importantíssimas 
no final da semana passada.

Serão medidas imediatas, de curto prazo, como 
a garantia de que o seguro será um direito dos agricul-
tores que o fizeram; a garantia àqueles que não têm 
acesso ao seguro de algum tipo de apoio; a garantia 
de financiamento imediato para culturas de inverno; e 
o alongamento das dívidas, principalmente de investi-
mento, para o final do contrato novamente.

O Presidente Lula está empenhado em resolver 
a questão, com vários Ministérios. Os anúncios feitos 
pelo Presidente e pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário já surtem os primeiros efeitos. Com certeza, 
ainda na negociação, medidas estruturantes serão 
tomadas.

Ouço o nobre Deputado Jackson Barreto.
O Sr. Jackson Barreto – Deputado Assis Miguel 

do Couto, ouço atentamente o pronunciamento de 
V.Exa. Não quero fazer divisão entre o Sul e o Nordes-
te. Parabenizo a população dos Estados do Paraná, de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul pela presteza 
com que nosso Governo – também votei no Presidente 
Lula e nele acredito – enfrentou a questão da seca na 
Região Sul. O Governo foi muito rápido, e o problema 
merecia essa rapidez. Há 15 dias, fui ao Ministério da 
Integração Nacional cobrar ações idênticas para o meu 
Estado, Sergipe, cuja população do sertão está vivendo 
o problema grave da seca, mas não encontrei ninguém: 
nem o Ministro, nem o coronel da Defesa Civil, nem 
o Secretário-Executivo. Todos estavam no Palácio do 
Planalto, discutindo o problema da seca do Rio Gran-
de do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Mas não 
havia um quadro do Ministério da Integração discutin-
do a seca do Nordeste. É esse tipo de tratamento que 
não consigo entender no Governo do Presidente Lula, 
esperança de todos nós, nordestinos. Desde o mês de 
dezembro, os Prefeitos das cidades do sertão atingi-
das pela seca têm-se deslocado para o Ministério da 
Integração Nacional, mas somente hoje, após quase 3 
meses de luta, foi reconhecido o estado de emergên-
cia. Diante disso, apelo ao Presidente Lula para que 
dê ao Nordeste tratamento idêntico ao dispensado ao 
Sul, no sentido de ajudar os pequenos agricultores e 
as populações que não têm água sequer para beber, 

e, acima de tudo, após o reconhecimento do estado 
de emergência, garanta o seguro-safra para os nossos 
agricultores. Muito obrigado, Excelência.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO – Obrigado, 
Deputado Jackson Barreto.

Se fôssemos discorrer sobre as medidas relativas 
à seca do Nordeste, haveria inúmeras decisões impor-
tantes do Governo do Presidente Lula para registrar. 
É verdade o que V.Exa. disse. Além de esse conjunto 
de Ministros ter ido ao Palácio do Planalto para dis-
cutir o assunto, um grupo de técnicos foi a campo e, 
durante 2 semanas, verificou a situação in loco, algo 
muito importante para as medidas que o Presidente 
tem tomado. 

Ouço aparte, não muito extenso, do nobre colega 
Zé Geraldo.

O Sr. Zé Geraldo – Deputado Assis Miguel do 
Couto, do PT do Paraná, pude participar de reunião 
com o Presidente Lula em que V.Exa. estava presen-
te. O Presidente Lula ficou muito sensibilizado. Essa 
agenda está sendo feita porque, por mais que haja 
seca no Pará, no Sudeste e no Nordeste, a do Rio 
Grande do Sul acaba sendo diferente. Talvez seja a 
primeira vez na história do Brasil que os Estados do 
Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul 
enfrentam seca tão violenta, que pegou de surpresa 
os pequenos produtores e as pequenas cidades da 
região, sustentadas pela produção familiar. A maioria 
das famílias do campo faz o supermercado na própria 
terra. O desenvolvimento da agricultura familiar está 
totalmente comprometido pela seca. Portanto, nosso 
Governo está de parabéns. Tivemos a sorte de já con-
tar com o seguro agrícola, que vai beneficiar muito as 
famílias dos pequenos produtores. O Governo está de-
senvolvendo ações rápidas, assim como fez no Pará, 
na Amazônia, em relação à morte da irmã Dorothy 
Stang, com o Exército dando segurança à população. 
O Governo também está tomando medidas em relação 
ao Nordeste. Enfim, o Rio Grande do Sul, o Paraná e 
Santa Catarina talvez estejam também em situação de 
calamidade pública. Pelo que pude ver, até água para 
beber já está faltando a algumas famílias. Deputado 
Assis Miguel do Couto, parabéns a V.Exa. por trazer 
este tema para o debate no Plenário.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO – Deputado 
Zé Geraldo, além de discutir as medidas tomadas pelo 
Presidente Lula para enfrentar a seca, quero registrar 
a disposição do Governo de tratar a seca do Sul da 
mesma forma que trata a seca do Nordeste, isto é, 
com ações estruturais, de médio e longo prazo, e não 
apenas com ações emergenciais. As regiões atingidas 
precisam mudar seu perfil econômico. A agricultura 
baseada apenas na produção de grãos como a soja 
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e o milho, sem agregação de valor, não é sustentável, 
principalmente para a agricultura familiar. 

Concedo aparte ao nobre Deputado Coriolano 
Sales.

O Sr. Coriolano Sales – Deputado Assis Miguel 
do Couto, antes de mais nada, parabenizo V.Exa. por 
abordar este tema de tão grande importância para o 
Sul e para o Nordeste. Nós, do Nordeste, já estamos 
acostumados à seca, que agora atinge, de forma es-
pecial, o Rio Grande do Sul. Ambas as regiões terão 
de implementar medidas, ao lado do Governo Federal, 
para equacionar as dificuldades. O seguro-safra, que é 
um seguro-renda, é uma alternativa, e a seca afligirá, 
amanhã ou depois, tanto o Sul quanto o Nordeste. O 
Nordeste já está acostumado com o El Niño, que tem 
massacrado nossa população. Agora mesmo, mais 
de 400 Municípios nordestinos decretaram situação 
de emergência. Imagine o que isso representa para 
a nossa economia. V.Exa. tem razão quando diz que 
devemos ter uma economia alternativa para enfrentar 
períodos de seca – a seca não se combate, enfrenta-
se. Precisamos tratar dessa questão conjuntamente, 
tanto os Estados do Sul como os do Nordeste. Meus 
parabéns, Deputado. 

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO – Obrigado, 
Deputado Coriolano. Quero aproveitar o seu aparte 
para enfatizar o papel que cabe aos Governos dos 
Estados nessas situações. No Sul do País, sem a 
participação efetiva dos Governos dos Estados e dos 
Municípios, não conseguiremos nem mesmo planejar 
um futuro melhor.

Concedo aparte ao Deputado Marco Maia.
O Sr. Marco Maia – Deputado Assis, quero de 

início parabenizá-lo por utilizar o Grande Expediente 
para tratar de um tema de tamanha importância não 
só para os agricultores, mas também para os traba-
lhadores urbanos. A seca que hoje assola o campo 
amanhã chegará à cidade, causando falta de água e 
de alimentos e aumento no preço de muitos produtos. 
Mas quero aproveitar este aparte para comunicar a ida 
do Presidente Lula, amanhã, ao Rio Grande do Sul e a 
Santa Catarina, onde anunciará a adoção das medidas 
já negociadas com entidades representativas do setor 
agrícola, entre elas a FETRAF-Sul e a Via Campesina. 
O Presidente Lula e toda a sua equipe ministerial, em 
particular o Ministro Miguel Rossetto, têm demonstrado 
grande sensibilidade no trato desse tema. Apresentam 
sugestões e elaboram propostas junto com as entida-
des representativas dos trabalhadores e trabalhado-
ras do campo. Hoje, a FETRAF-Sul, a Via Campesina 
e produtores da agricultura familiar estão acampados 
em frente ao Palácio Piratini, no Estado do Rio Gran-
de do Sul, reivindicando que também o Governador 

Germano Rigotto apresente medidas concretas para 
amenizar os problemas causados pela seca. A reivin-
dicação das 2 entidades é que o Governo do Estado 
faça um aporte de 100 milhões de reais, a serem soma-
dos a outros 100 milhões de reais do Governo Federal, 
para atender às famílias que não estão cobertas pelo 
seguro da agricultura familiar – as famílias que não 
acreditaram na proposta do seguro também precisam 
de atendimento. Os agricultores estão neste momen-
to negociando com o Governo do Estado. Sem dúvida 
nenhuma, amanhã, com a participação do Presidente 
Lula, conseguiremos congregar as 2 iniciativas, para 
atenuar a grave crise que vivem os Estados da Região 
Sul. Parabéns, Deputado Assis Miguel do Couto, pela 
iniciativa deste pronunciamento. Tenha a certeza de 
que as medidas propostas pelo Governo Lula serão 
recebidas de muito bom grado pelos nossos agricul-
tores. Obrigado pela atenção.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO – Embora 
este debate seja muito rico e muito importante, vou 
conceder apenas mais 3 apartes, senão não conse-
guirei concluir meu pronunciamento. A seca e o desen-
volvimento da nossa região chamam muito a atenção. 
Talvez devêssemos constituir nesta Casa um espaço 
permanente para esse debate.

Ouço, com prazer, o Deputado Josias Quintal.
O Sr. Josias Quintal – Deputado Assis Miguel do 

Couto, agradecendo a V.Exa. a concessão do aparte, 
sugiro à Presidência dos trabalhos que lhe dê alguns 
minutos a mais, como compensação pelo tempo que 
tomamos do seu pronunciamento. Quero nesta opor-
tunidade manifestar a V.Exa. a solidariedade e o apoio 
do povo fluminense, especialmente do norte e do nor-
deste do Estado do Rio de janeiro, regiões também 
sujeitas a essas variações climáticas. O Presidente 
Lula, o Governo brasileiro terá todo o nosso apoio no 
que diz respeito a medidas em favor dos irmãos do 
Sul, responsáveis por grande parte dos alimentos que 
chegam à mesa do brasileiro e por grande parte das 
divisas aportadas neste País. É hora de o Governo e 
o povo brasileiro darem a mão aos agricultores do Sul. 
Parabéns, Deputado. 

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO – Concedo 
aparte ao Deputado Vicentinho.

O Sr. Vicentinho – Meu caro Deputado Assis Mi-
guel do Couto, concordo com as observações feitas pelo 
Deputado Josias Quintal sobre o tempo que estamos 
ocupando da sua fala, mas concordo sobretudo em 
que é muito importante o tema que discutimos. V.Exa. 
sabe que sou Deputado por São Paulo, embora seja 
um orgulhoso nordestino. Tenho participado de muitas 
reuniões da bancada nordestina nesta Casa, reuniões 
exemplares, em que os Deputados conseguem definir 
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uma ação política bem organizada. Entendo que, para 
tratar da seca no Sul do País, os Deputados devem 
trabalhar articulados. Saí do Rio Grande do Norte com 
20 anos de idade. Trabalhei na seca de 1970 e tam-
bém passei fome, embora tivesse vontade de trabalhar. 
Imagine o que é ver a terra e ter vontade de plantar, 
mas olhar para o céu e não ver a água chegar. V.Exa. 
disse há pouco uma coisa que eu considero das mais 
importantes: para enfrentar a seca que abate o povo 
do Sul do País, é preciso adotar medidas estruturais, e 
não dar esmolas, colaborando para a indústria da seca. 
Como tem dito o nosso Presidente, o problema do Brasil 
não é a seca, é a cerca. Precisamos de mecanismos 
eficazes para solucionar esse problema. V.Exa. é um 
Deputado oriundo da agricultura familiar. Emocionou-me 
vê-lo apresentar o Congresso a sua família. Nas reu-
niões da bancada, V.Exa. sempre defende o interesse 
dos pequenos agricultores, que merecem ser tratados 
com muita atenção. Parabéns, meu irmão. Seu povo 
deve ter muito orgulho da escolha que fez.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO – Obrigado 
pelas palavras, Deputado Vicentinho. Sem dúvida, 
precisamos dessas medidas estruturantes. Lá no Sul, 
já nos preocupamos com alguns sinais de que a seca 
pode gerar uma indústria da política eleitoral. Há 12 
anos, vi poços artesianos serem abertos em alguns 
Municípios. Numa campanha eleitoral abriram os poços, 
na outra deram as bombas, na seguinte mandaram os 
canos que levariam a água até as casas, mas até hoje 
ninguém tem acesso à água desses poços. A seca re-
almente movimenta uma indústria de politicagem. 

Ouço o Deputado Carlos Dunga.
O Sr. Carlos Dunga – Nobre Deputado, parabe-

nizo V.Exa. pelo ilustre pronunciamento que faz nesta 
tarde. Nesta Casa, represento a região em que me-
nos chove neste País, o semi-árido paraibano, o cariri 
paraibano. Com exceção de 2004, durante 10 anos 
choveu no Município Boqueirão 100 milímetros/ano. 
Neste ano de 2005, estamos completando 1 ano sem 
chuva. Por isso, quero solidarizar-me com V.Exa. Sei 
como é o sofrimento das pessoas que, ao amanhecer, 
não têm água para fazer o cafezinho. Na minha região, 
existem muitos Municípios em que o cafezinho é feito 
quando o caminhão-pipa chega, de distâncias de até 
100 quilômetros. Por isso, eu não poderia deixar de 
vir prestar minha solidariedade a V.Exa. Vamos pedir 
juntos ao Governo – o Nordeste, o Sul e toda região 
que está sofrendo com a seca – medidas urgentes 
para os nossos irmãos.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO – Ouço o 
nobre Deputado Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides – Presto o mesmo tipo 
de solidariedade. V.Exa. sabe que, originário do Ceará, 

que tem na região de Inhamuns sua parte mais árida, 
nós também sofremos com essa questão e seguida-
mente estamos reclamando dos Poderes Públicos so-
lução, que só chega naquele momento, sem que haja 
um trabalho definitivo, como este que agora que se 
pretende: a transposição de águas do São Francisco. 
Muito obrigado, meu amigo.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO – Com a 
permissão de V.Exa., Sr. Presidente, ouço o Deputado 
Adão Pretto.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Deputado 
Assis Miguel do Couto, o art. 176, § 3º, do Regimento 
Interno desta Casa diz o seguinte:

“Art. 176................................................
§ 3º Os apartes subordinam-se às dis-

posições relativas à discussão, em tudo que 
lhes for aplicável, e incluem-se no tempo des-
tinado ao orador”. 

Mas esta Mesa será condescendente com V.Exa., 
Deputado, em reconhecimento ao número de apartes 
que honraram seu pronunciamento, e lhe concederá 
mais 3 minutos para a conclusão do seu discurso.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO – Obrigado, 
Sr. Presidente.

Gostaria de conceder o último aparte, ao Depu-
tado Adão Pretto, por 1 minuto, porque se trata de co-
lega do Rio Grande do Sul, trabalhador rural, que com 
certeza tem-se empenhado muito nessa luta. 

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Adão 
Pretto.

O Sr. Adão Pretto – Deputado Assis Miguel do 
Couto, primeiro quero cumprimentá-lo pelo belíssimo 
pronunciamento em momento tão oportuno. Quan-
to ao problema da estiagem no Rio Grande do Sul, 
realmente os nordestinos têm razão quando dizem 
que sofrem muito mais do que os gaúchos. Mas é 
bom lembrar que o gaúcho não estava acostumado 
com isso. A seca caiu como uma bomba sobre o Rio 
Grande e o arrasou. Por isso, o Rio Grande, Santa 
Catarina e parte do Paraná estão necessitando tan-
to de ajuda. Para finalizar, quero dizer que o seguro 
agrícola é uma bandeira dos trabalhadores. Desde a 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, vínha-
mos brigando por essa lei. Quando chegamos aqui o 
projeto. Passaram os Governos dos Presidentes Collor, 
Itamar e Fernando Henrique Cardoso, por 2 mandatos, 
e ninguém se interessou pelo assunto. Agora, com a 
chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da 
República e de V.Exa. à Câmara, juntos conseguimos 
transformá-lo em lei. Muito obrigado pela concessão 
do aparte, Deputado.
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O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO – Agradeço 
a V.Exa. o aparte, Deputado Adão Pretto, assim como 
a consideração e o apoio.

Para finalizar, gostaria de dizer que o Governo 
Lula está enfrentando não só a seca no Sul, mas a 
seca no País e outros problemas que assolam a po-
pulação brasileira. 

O nosso Estado tem vários Municípios na mesma 
situação dos Municípios de Santa Catarina, e nenhum 
deles com decreto de estado de emergência. De pú-
blico, cobro posicionamento do Governo do Paraná, 
dos Deputados Estaduais e dos Prefeitos, porque 
corremos o risco de ficar fora das medidas a serem 
tomadas pelo Governo, tão importantes para amenizar 
o problema da seca. 

Lembro que, por mais esforço que o Presidente 
Lula faça e por mais recurso que envie a esses Muni-
cípios, não se vai resolver o problema da seca. 

O impacto é tão grande que não há como resol-
ver o problema, mas é preciso amenizá-lo, e é nesse 
sentido todo o esforço do Governo Lula. Acompanha-
mos o grupo interministerial e sabemos do empenho 
de todos os Ministros, sem distinção, e principalmente 
do Presidente Lula para amenizar essa grave situação 
no sul do País.

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Assis Miguel do 
Couto, o Sr. Josias Quintal, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Alberto, 
2° Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Esta Pre-
sidência convoca os Srs. Parlamentares que se en-
contram nas demais dependências da Casa para que 
compareçam ao plenário a fim de que alcancemos o 
quorum necessário a iniciarmos a Ordem do Dia. 

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, para-
béns pelo espírito democrático e pela atenção dispen-
sada aos seus colegas no exercício da Presidência.

Tenho a comunicar a esta Casa que, depois de 
10 anos, a Assembléia Legislativa de São Paulo acaba 
de eleger um pefelista; e ressalte-se que ele enfrentou 
o Governador ao pretender a independência do Legis-
lativo paulista. O que é mais interessante a destacar 
é que a bancada do PT, que tem o maior número de 
Deputados na Assembléia paulista – 23 contra 20 dos 

tucanos, que nos esnobavam –, acabou de ganhar a 
Primeira-Secretaria. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para co-
municar aos Srs. Parlamentares que fui Deputada Es-
tadual por 8 anos, sob o império dos tucanos, e só nos 
2 últimos anos 48 CPIs foram obstadas de tramitar. 

Parabéns ao PFL! Pelo menos, ao seu membro, 
Rodrigo Garcia, que acaba de se eleger Presidente 
da Assembléia Legislativa de São Paulo com o apoio 
maciço da maior bancada – o PT –, composta por 23 
Deputados. 

O Governador de São Paulo foi o primeiro a vir a 
público questionar a nossa derrota aqui, mas agora é 
ele que está provando do mesmo veneno, depois de 
um domínio de 10 anos.

Parabéns, Rodrigo Garcia! Parabéns, PT! que 
soube ter maturidade. Parabéns aos novos tempos na 
Assembléia Legislativa! Que venham as CPIs de 11 
anos de governo tucano no Estado de São Paulo! 

Muito obrigada. 
O SR. MANATO – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. MANATO (PDT – ES. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro que es-
tamos recebendo nesta Casa a visita de personalida-
des do Município de Sooretama, Espírito Santo. Está 
aqui o Prefeito Municipal, Esmael Nunes Loureiro, 
acompanhado dos Vereadores Sebastião Gomes, José 
Anizio de Almeida, Paulo Roberto Salvador, Eraldo de 
Oliveira Gomes e do Secretário-Chefe de Governo, 
Leandro Moreira. Para mim é uma honra receber es-
ses dignos representantes do norte do nosso Estado 
do Espírito Santo!

Muito obrigado. 
O SR. LUIZ BASSUMA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa. 

a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Vamos 
colocar ordem nos trabalhos. Há uma lista de Parla-
mentares inscritos para as breves comunicações, mas 
alguns Deputados, mesmo estando inscritos, estão 
pedindo a palavra pela ordem apenas para dar como 
lido o seu pronunciamento. Peço que decidam por uma 
coisa ou outra.

O SR. MAX ROSENMANN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB – PR. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Congresso Nacional 
tem pela frente uma série de desafios importantes e 
urgentes para a modernização das relações sociais, 
democráticas e econômicas, como a reforma política 
e partidária e a reforma sindical, sem falar na parte 
principal da reforma tributária, com a unificação da 
legislação do ICMS para acabar com a guerra fiscal. 
Mas, lamentavelmente, todas as votações estão pra-
ticamente paralisadas desde o final do ano passado 
em virtude da indefinição da reforma ministerial e dos 
problemas na articulação política do Governo Lula. 

A reforma tem claramente o objetivo de definir 
quem serão os aliados do Governo na segunda metade 
de seu mandato até as eleições de 2006. O problema é 
que a falta de lealdade política e o desrespeito a acor-
dos por parte do PT podem tornar essa reforma inócua 
e incapaz de estabilizar o quadro político. 

O PT utiliza a máquina do Estado para beneficiar 
seus candidatos, que avançam sobre as bases eleito-
rais dos próprios aliados do Governo. Essa deslealdade 
provoca um desequilíbrio nas relações políticas e ins-
tabilidade no Congresso, com a conseqüente paralisia 
que nós vemos hoje. 

O PT não cumpre acordos, não respeita as bases 
eleitorais dos Deputados dos partidos aliados, geran-
do um clima de desconfiança. E, depois, quer que os 
Parlamentares, cujas bases são invadidas com pro-
messas de verbas federais, votem de acordo com a 
orientação do Governo no Congresso. É exatamente 
essa deslealdade do PT com seus aliados que está na 
raiz das derrotas que o Governo sofreu recentemente 
no Congresso, como nas eleições para os diversos 
cargos da nova Mesa Executiva da Câmara.

Persistindo esse comportamento, não adiantará 
entregar Ministérios às cúpulas dos partidos aliados se 
os caciques petistas continuarem agindo dessa forma 
desleal. Até porque ter Ministros de um ou outro partido 
não significa que as bases partidárias serão melhor 
atendidas. Como Deputado pelo PMDB, partido que 
oficialmente integra a base do Governo no Congresso, 
nunca consegui ser recebido pelo Chefe da Casa Ci-
vil, José Dirceu, ou pelo Presidente Lula, desde que o 
PT assumiu o Governo. Também nunca consegui falar 
com o Ministro das Comunicações, Eunício Oliveira, 
que é do meu partido. 

O Governo Lula tem Ministros como o da In-
tegração Regional, Ciro Gomes, que se orgulha de 
dizer que não atende a Deputados. E o Ministro da 
Coordenação Política, Aldo Rebelo, apesar de muito 
bem intencionado, atencioso e cordial, não consegue 
resolver nada, não se compromete, até porque tem 

sua autoridade constantemente questionada pelos 
próprios líderes do PT.

No Paraná, caciques do PT como o Presidente 
da Itaipu Binacional, Jorge Samek, que sonha em ser 
candidato ao Governo, tem percorrido o Estado, pro-
metendo verbas para Prefeitos e líderes de outros par-
tidos em Municípios que estão totalmente fora da área 
de influência da Itaipu. E o filho do Ministro da Casa 
Civil, Zeca Dirceu – pré-candidato à Câmara Federal 
– tem invadido as bases eleitorais de Deputados do 
PMDB que apóiam o Governo no Congresso, como os 
Deputados Osmar Serraglio e Moacir Micheletto, com 
promessas de recursos federais por conta de seu pa-
rentesco e influência junto à cúpula do Governo. 

A persistir esse tipo de prática, a reforma ministe-
rial não será capaz de resolver o quadro de instabilida-
de política. Persistirá também a desconfiança entre os 
potenciais aliados do Governo e, conseqüentemente, 
haverá impasse nas relações entre o Governo e sua 
base no Congresso. 

É preciso que o PT aprenda a dividir não só as 
responsabilidades, mas também o poder. O PT ga-
nhou a eleição com uma proposta, e, hoje, além de 
se debater em disputas, divergências e armadilhas 
internas, que expõem suas vísceras, mantém-se en-
castelado numa redoma de auto-suficiência, alijando 
amplos setores democráticos do centro de discussão 
das decisões nacionais.

O Governo não ouve ninguém, não divide respon-
sabilidades nem admite a participação daqueles que 
não fazem parte de seu pequeno círculo. Trazem ao 
Congresso pratos prontos, e, a qualquer menção de 
divergência ou debate, reage de forma stalinista, recha-
çando idéias que não venham de seus próceres.

Esse comportamento despótico e autoritário só 
colabora para envenenar as relações políticas e se-
mear a desconfiança, mesmo entre aqueles que estão 
dispostos a colaborar com as iniciativas positivas do 
Governo. Ou se estabelece uma relação de confiança 
ou não haverá condições políticas para superar esse 
quadro de impasse político que se estabeleceu. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa a Voz 
do Brasil. Muito obrigado. 

A SRA. JANETE CAPIBERIBE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa. 
a palavra.

A SRA. JANETE CAPIBERIBE (PSB – AP. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, manifesto minha posição favorá-
vel pela retirada de pauta do requerimento de urgência 
para votação do projeto de lei que institui o Estatuto do 
Índio e há quase 15 anos tramita nesta Casa. Mesmo 
com as alterações propostas em diferentes relatórios, 
o projeto ainda não conseguiu avançar.



06600 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2005

A proposição já se tornou obsoleta, estando in-
capaz de atender plenamente os direitos dos povos 
indígenas, que totalizam quase 400 mil brasileiros.

Desde a promulgação da nova Constituição Fe-
deral, surgiram propostas no Congresso alterando a 
legislação referente aos direitos dos índios.

A Fundação Nacional do Índio – FUNAI está 
promovendo as Conferências Regionais dos Povos 
Indígenas, que culminarão, em março de 2006, na 
Conferência Nacional dos Povos Indígenas. Essa con-
ferência será o fórum legítimo e democrático para for-
mular definitivamente uma política indigenista que seja 
consistente e que, portanto, torne sólidos os direitos 
indígenas já conquistados.

Queremos ouvir a manifestação legítima, não a 
manifestação manipulada, daqueles que têm todo o 
interesse na aprovação do Estatuto dos Povos Indí-
genas: os próprios índios. 

Reafirmamos, com isso, nosso compromisso com 
um Estatuto que garanta a proteção de que os índios e 
os seus direitos precisam, sem considerá-los incapazes, 
mas reconhecendo suas diferenças culturais.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada. 
O SR. ÉRICO RIBEIRO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ÉRICO RIBEIRO (PP – RS. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Sr. Deputados, quero chamar a atenção desta Casa 
para o que vem ocorrendo no Município de Santa Vitória 
do Palmar, extremo Sul de nosso País, no Rio Grande 
do Sul, onde produtores rurais são notificados que se-
rão vistoriados por funcionários do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

Os produtores de Santa Vitória argumentam, 
com inteira razão, que a produtividade de um estabe-
lecimento rural não pode ser medida pelos resultados 
obtidos em um ano, com determina o INCRA, princi-
palmente nesse Município, onde parcelas ponderáveis 
de suas terras são alagadiças em anos de enchente e 
aproveitáveis em anos secos.

Faço aqui uma simples indagação: com estas 
condições como será feita a avaliação? Na atualidade, 
o Rio Grande do Sul vive a pior estiagem dos últimos 
60 anos. Há perdas em algumas culturas que ultrapas-
sam 60%. Como será feita a avaliação? E mais ainda: 
os resultados anormais, ruins, determinarão que uma 
propriedade rural seja considerada improdutiva?

Santa Vitória, de acordo com dados divulgados 
pelo IBGE, é o Município de mais alta renda per capita 
da zona sul do Estado. É o primeiro ou segundo maior 
produtor de arroz do Estado gaúcho e do Brasil, com 
uma produção, em seus 80 mil hectares, de aproxima-
damente 450 mil toneladas, quase 10% da produção 
total do Rio Grande do Sul.

O importante é que na lavoura arrozeira é neces-
sário um trabalhador a cada 20 hectares de plantio, o 

que representa um total de 4 mil obreiros diretos, mais 
outro tanto de indiretos. 

A economia do Município vive do arroz. E, como 
já se passaram mais de 50 anos das primeiras culturas, 
hoje não há fazenda que não plante arroz diretamente 
ou em parcerias. 

Dadas as características de solo e topografia – a 
maior altitude do Município atinge somente 17 metros 
em relação ao nível do mar – e a pouca espessura de 
terra agricultável, com um substrato argiloso e imperme-
ável, e abundância de água para a irrigação, as terras 
são quase que exclusivamente adequadas ao plantio 
de arroz – que é altamente mecanizável –, que mere-
ceu grandes investimentos ao longo dos anos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, será que é 
justo tumultuar todo esse conjunto produtivo no momen-
to em que se está colhendo uma grande safra de arroz 
no Município, enquanto o restante do nosso Estado se 
vê dizimado pela seca? Será que por ter sua cultura 
irrigada e, portanto, por não terem sofrido com a estia-
gem, aqueles produtores terão que continuar a sofrer 
a intranqüilidade de ver fiscais do INCRA vistoriando 
e perturbando a ordem de suas propriedades?

Sr. Presidente, registro aqui a necessidade de 
verificar se estas vistorias devem continuar diante do 
atual quadro no Estado gaúcho. E mais: vejo a ne-
cessidade de uma análise aprofundada da sociedade 
brasileira sobre o sistema de avaliação do INCRA, 
principalmente num estado como o Rio Grande do Sul, 
onde não existem terras devolutas nem improdutivas. 
Essas medidas somente perturbam a ordem.

Era o que eu tinha a dizer. 
O SR. ADÃO PRETTO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Alberto) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ADÃO PRETTO (PT – RS. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o desespero toma conta dos agricul-
tores no Rio Grande do Sul. A estiagem é a mais longa 
dos últimos 40 anos; dos 496 Municípios do Estado, 
430 decretaram estado de emergência.

A estiagem trouxe miséria e sofrimento aos pe-
quenos agricultores, que tiveram perdas de 100% da 
safra. Em muitas localidades a água já acabou, não 
há verduras e hortaliças nas hortas, e até os pomares 
estão secando.

Temos várias mobilizações em todo o Estado; 
somente na região de Erexim e grande Palmeira das 
Missões, são 50 mil famílias mobilizadas. Em solida-
riedade, as escolas e a Universidade de Passo Fundo 
cancelaram suas aulas, e as Prefeituras tiveram ponto 
facultativo decretado.

Os maiores prejudicados são os pequenos agri-
cultores, os proprietários de pequenas áreas e terras 
dobradas, onde a seca atinge mais rapidamente as 
plantas e o prejuízo é maior.
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É para esses que temos esperança que o Governo 
Federal repasse um recurso maior; que faça justiça com 
quem mais precisa. Os dados de pesquisas apontam 
que a participação da agricultura familiar no PIB do 
RS, em 2003, atingiu 27%, superando o desempenho 
das grandes propriedades. 

Os dados não deixam dúvida de que quem de fato 
produz é o pequeno agricultor: por exemplo, 97% de 
fumo, 74% de milho, 58% de soja, 89% de leite, 74% 
de aves, 71% de suínos, entre outros, num total de 55% 
do PIB da agricultura e 63% do PIB da pecuária.

O Governo Federal anunciou várias medidas para 
atenuar a gravidade da situação, mas ainda faltam al-
gumas a serem anunciadas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero fa-
zer um apelo ao Governador Rigotto para que reveja 
seu papel. Ao invés de trazer pautas a Brasília, deve 
propor medidas e anunciar quanto o Governo do Es-
tado investirá para ajudar a superar essa grave crise 
que assola o Rio Grande, e que faça parte da criação 
do fundo proposto pelo Governo Federal.

Se fizermos um comparativo entre a atuação do 
Governo do companheiro Olívio Dutra e o Governo Ri-
gotto, os números não deixam dúvida de que, de 1999 
a 2002, foram investidos no combate à seca 159 mi-
lhões, enquanto o atual Governo anuncia que investirá 
apenas 8 milhões de reais.

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen-
to seja divulgado no programa A Voz do Brasil e nos 
órgãos de comunicação da Casa.

O Sr. Jorge Alberto, 2º Suplente de Se-
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Severino Cavalcanti, Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – So-
licito aos Srs. Deputados que compareçam ao plenário 
para darmos início à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – An-
tes de dar prosseguimento à sessão, esta Presidência 
dá conhecimento ao Plenário do seguinte 

ATO DA PRESIDÊNCIA

Satisfeitos os requisitos do art. 35, caput e § 4º, do 
Regimento Interno, para o Projeto de Resolução (CD) nº 
189, de 2005, do Sr. Moroni Torgan e outros, esta Presi-
dência constitui Comissão Parlamentar de Inquérito des-
tinada a, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, investigar 
as organizações criminosas do tráfico de armas, e

Resolve
I – designar para compô-la, na forma indicada pelas 

Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa; 
II – convocar os membros ora designados para a reunião 
de instalação e eleição, a realizar-se no dia 16 de março, 
quarta-feira, às 14h, no Plenário 1 do Anexo II.

Brasília, 15 de março de 2005. – Severino Ca-
valcanti, Presidente da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

PT 
Titulares Suplentes
Luiz Couto José Eduardo Cardozo
Odair Cunha 3 (três) vagas
Paulo Pimenta
Rubinelli.

PMDB
Titulares Suplentes
Gervásio Oliveira Cabo Júlio
Josias Quintal Gilberto Nascimento
Mauro Lopes 2 (duas) vagas
Nelson Trad.

Bloco PFL/PRONA
Titulares Suplentes
Laura Carneiro Eduardo Sciarra
Moroni Torgan 2 (duas) vagas.
Robson Tuma.

PSDB
Titulares Suplentes
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Capitão Wayne.

PP
Titulares Suplentes
Nilton Baiano Francisco Appio
Reginaldo Germano 1 (uma) vaga

PTB
Titular Suplente
Alberto Fraga Luiz Antonio Fleury
1 (uma) vaga 1 (uma) vaga

PL
Titular Suplentes
Neucimar Fraga Carlos Nader
1 (uma) vaga Medeiros.

PPS
Titular Suplente
Colbert Martins 1 (uma) vaga.

PSB
Titular Suplente
Paulo Baltazar 1 (uma) vaga.

PDT
Titular Suplente
Pompeo de Mattos 1 (uma) vaga.

PCdoB
Titular Suplente
Perpétua Almeida 1 (uma) vaga.

PV
Titular Suplente
Edson Duarte Jovino Cândido

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Apresentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições 
a apresentar queiram fazê-lo.
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VI – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PL PL/PSL
Maria Helena PPS 
Pastor Frankembergen PTB 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 4

AMAPÁ

Eduardo Seabra PTB 
Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Jader Barbalho PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Raimundo Santos PL PL/PSL
Vic Pires Franco PFL 
Zé Geraldo PT 
Zequinha Marinho S.Part. 
Total de Pará: 8

AMAZONAS

Átila Lins PPS 
Humberto Michiles PL PL/PSL
Lupércio Ramos PMDB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PP 
Eduardo Valverde PT 
Hamilton Casara PL PL/PSL
Miguel de Souza PL PL/PSL
Natan Donadon PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 6

ACRE

Henrique Afonso PT 
Nilson Mourão PT 
Ronivon Santiago PP 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Ana Alencar PSDB 
Homero Barreto PTB 

Kátia Abreu PFL 
Osvaldo Reis PMDB 
Total de Tocantins: 4

MARANHÃO

Antonio Joaquim PTB 
César Bandeira PFL 
Clóvis Fecury PFL 
Gastão Vieira PMDB 
Paulo Marinho PL PL/PSL
Pedro Fernandes PTB 
Remi Trinta PL PL/PSL
Sarney Filho PV 
Wagner Lago PP 
Total de Maranhão: 9

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Aníbal Gomes PMDB 
Antenor Naspolini PSDB 
Ariosto Holanda PSDB 
Bismarck Maia PSDB 
Gonzaga Mota PSDB 
João Alfredo PT 
José Linhares PP 
Manoel Salviano PSDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Total de Ceará: 11

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PPS 
Júlio Cesar PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Total de Piauí: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Nélio Dias PP 
Ney Lopes PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 4

PARAÍBA

Carlos Dunga PTB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Luiz Couto PT 
Philemon Rodrigues PTB 
Ricardo Rique PL PL/PSL
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
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Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PMDB 
Jorge Gomes PSB 
José Mendonça Bezerra PFL 
Luiz Piauhylino PDT 
Severino Cavalcanti PP 
Total de Pernambuco: 9

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Helenildo Ribeiro PSDB 
José Thomaz Nonô PFL 
Jurandir Boia PDT 
Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
Heleno Silva PL PL/PSL
Jackson Barreto PTB 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 7

BAHIA

Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Claudio Cajado PFL 
Coriolano Sales PFL 
Fábio Souto PFL 
Félix Mendonça PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jairo Carneiro PFL 
João Leão PL PL/PSL
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PFL 
José Rocha PFL 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira PFL 
Mário Negromonte PP 
Milton Barbosa PFL 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PFL 
Reginaldo Germano PP 
Robério Nunes PFL 
Severiano Alves PDT 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Total de Bahia: 24

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PL PL/PSL
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Melles PFL 
Carlos Mota PL PL/PSL
Carlos Willian PMDB 
Cleuber Carneiro PTB 
Custódio Mattos PSDB 
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Gilmar Machado PT 
Isaías Silvestre PSB 
Ivo José PT 
João Magalhães PMDB 
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 Monteiro PT 
Lincoln Portela PL PL/PSL
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Odair Cunha PT 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Roberto Brant PFL 
Romel Anizio PP 
Saraiva Felipe PMDB 
Sérgio Miranda PCdoB 
Total de Minas Gerais: 31

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Jair de Oliveira PMDB 
Manato PDT 
Marcus Vicente PTB 
Neucimar Fraga PL PL/PSL
Nilton Baiano PP 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 7

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Carlos Nader PL PL/PSL
Carlos Rodrigues PL PL/PSL
Chico Alencar PT 
Dr. Heleno PMDB 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
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Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Jair Bolsonaro PFL 
José Divino PMDB 
Josias Quintal PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Miro Teixeira PT 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Feijó PSDB 
Renato Cozzolino S.Part. 
Rodrigo Maia PFL 
Sandro Matos PTB 
Simão Sessim PP 
Vieira Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 25

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Ary Kara PTB 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Devanir Ribeiro PT 
Edinho Montemor PL PL/PSL
Edna Macedo PTB 
Gilberto Nascimento PMDB 
Ildeu Araujo PP 
Jamil Murad PCdoB 
João Batista PFL 
João Paulo Cunha PT 
Jovino Cândido PV 
Luciano Zica PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Barbieri PMDB 
Marcelo Ortiz PV 
Mariângela Duarte PT 
Michel Temer PMDB 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Izar PTB 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PTB 
Vicentinho PT 
Walter Barelli PSDB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 29

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL 

Ricarte de Freitas PTB 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL 
Sigmaringa Seixas PT 
Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 3

GOIÁS

Capitão Wayne PSDB 
Enio Tatico PL PL/PSL
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PTB 
Murilo Zauith PFL 
Nelson Trad PMDB 
Vander Loubet PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 5

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
André Zacharow PSB 
Assis Miguel do Couto PT 
Chico da Princesa PL PL/PSL
Dr. Rosinha PT 
Dra. Clair PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Gustavo Fruet PSDB 
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Max Rosenmann PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Oliveira Filho PL PL/PSL
Ricardo Barros PP 
Takayama PMDB 
Total de Paraná: 17

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Carlito Merss PT 
Fernando Coruja PPS 
João Pizzolatti PP 
Leodegar Tiscoski PP 
Paulo Afonso PMDB 
Valdir Colatto PMDB 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 8
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RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Augusto Nardes PP 
Cezar Schirmer PMDB 
Darcísio Perondi PMDB 
Enio Bacci PDT 
Érico Ribeiro PP 
Júlio Redecker PSDB 
Marco Maia PT 
Maria do Rosário PT 
Onyx Lorenzoni PFL 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Pastor Reinaldo PTB 
Pompeo de Mattos PDT 
Wilson Cignachi PMDB 
Total de Rio Grande do Sul: 14

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 256 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – 
Item 1. 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 228, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória nº 228, de 2004, que regula-
menta a parte final do disposto no inciso 
XXXIII do art. 5º da Constituição e dá ou-
tras providências. Pendente de parecer da 
Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 23-12-04
PRAZO NA CÂMARA: 21-2-05
SOBRESTA A PAUTA EM: 11-3-05 (46º 

DIA)

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à medida provi-
sória e às emendas a ela apresentadas, pela Comissão 
Mista, ao Sr. Deputado Sérgio Miranda.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB – MG. Para 
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, nos termos desta Medida 
Provisória, pretende o Executivo regulamentar a parte 
final do disposto no inciso XXXIII do art. 5º da Consti-
tuição, que estabelece que “todos têm direito a rece-
ber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilida-
de, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado”. 

Estabelece, inicialmente, as hipóteses e os re-
quisitos para a classificação de documentos públicos 
no mais alto grau de sigilo. 

Institui, a seguir, Comissão de Averiguação e 
Análise de Informações Sigilosas no âmbito da Casa 
Civil da Presidência da República, atribuindo-lhe com-
petência para decidir pela aplicação da ressalva pre-
vista na norma constitucional supramencionada, em 
especial em dois casos: 

a) mediante provocação da autoridade compe-
tente, analisar se documentos classificados no mais 
alto grau de sigilo, vencido o prazo em que se tornarão 
de acesso público, uma vez acessados, afrontarão ou 
não a segurança da sociedade e do Estado; e 

b) mediante provocação de qualquer pessoa que 
demonstre possuir efetivo interesse para tanto, rever a 
decisão de ressalva de acesso de documento público 
classificado no mais alto grau de sigilo.

Estabelece que, em ambos os casos acima men-
cionados, a Comissão decidirá: 

I – pela autorização de acesso livre ou 
condicionado ao documento; ou

II – pela permanência da ressalva ao seu 
acesso, enquanto for imprescindível à segu-
rança da sociedade e do Estado.

Estabelece ainda que os Poderes Legislativo e 
Judiciário, o Ministério Público da União e o Tribunal de 
Contas da União estabelecerão normas próprias para 
a proteção das informações por eles produzidas, nos 
termos do inciso constitucional já mencionado.

Estabelece, por fim, que os documentos públicos 
não classificados no mais alto grau de sigilo, mas que 
contenham informações relacionadas à intimidade, 
vida privada, honra e imagem de pessoas só poderão 
ser acessados, durante a vigência do prazo assina-
lado no art. 23, § 3º, da Lei nº 8.159, de 1991, pela 
pessoa diretamente interessada ou, em se tratando 
de morto ou ausente, pelo seu cônjuge, ascendentes 
ou descendentes. 

Afirmam os membros do Executivo que firmaram 
a Medida Provisória em análise, na Exposição de Mo-
tivos que a acompanha, que o Governo anterior am-
pliou por decreto os prazos da Lei nº 8.159, de 1991, 
bem como permitiu que a autoridade competente para 
classificar pudesse prorrogar indefinidamente os pra-
zos de sigilo, de moto próprio e sem justificativa, pelo 
que a presente proposta visa, em face da relevância e 
da urgência que demanda, alterar a sistemática criada 
por esse decreto. 

Para isso, propõe a criação de comissão minis-
terial que fará a análise necessária e devida dos do-
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cumentos que sejam imprescindíveis à segurança da 
sociedade e do Estado.

Encaminhada a medida provisória ao Congresso 
Nacional, foi aberto prazo para oferecimento de emen-
das, ora encerrado, verificando-se a apresentação de 
18 emendas.

Sr. Presidente, abstenho-me de ler todas as emen-
das, porque constam do avulso distribuído com ante-
cedência a todos os Parlamentares.

Estando já esgotado o prazo para manifestação 
da Comissão Mista a que se refere o § 9º do art. 62 
do texto constitucional, sem que a mesma houvesse 
sido instalada, cabe-me, em decorrência de designa-
ção da Mesa da Câmara dos Deputados, oferecer pa-
recer pela referida Comissão Mista à Media Provisória 
nº 228, de 2004.

Este é o relatório.
Voto do Relator. 
O primeiro aspecto a ser examinado é concer-

nente à admissibilidade da Medida Provisória em face 
dos requisitos constitucionais de relevância e urgência 
e às vedações constantes do § 1º do art. 62 da Carta 
Magna. Indiscutível a relevância do tema, que afeta a 
segurança da sociedade e do Estado. Também nos pa-
rece estabelecida a urgência, frente ao próprio clamor 
da sociedade para encontrar mecanismos que tornem 
claros e precisos os critérios de acesso a documentos 
sigilosos, que afetam a vida de tantos, e em face de 
acontecimentos recentes, como a queima de documen-
tos sigilosos amplamente denunciada pela imprensa, 
o que impõe tratamento urgente da questão, pelo que 
manifesto-me pelo acatamento dos pressupostos de 
relevância e urgência.

A Medida Provisória também não incorre em 
quaisquer das vedações temáticas estabelecidas pelo 
§ 1º do art. 62 da Constituição Federal.

Julgo também que a Medida Provisória atende 
aos requisitos de constitucionalidade e juridicidade, 
está redigida em consonância com as normas de boa 
técnica legislativa, conformando-se às determinações 
da Lei Complementar nº 95, de 1998.

No mérito, todas as alterações que defendo estão 
consubstanciadas no anexo Projeto de Lei de Conver-
são, pelos seguintes motivos:

1. Colocamos o texto do art. 2º na ordem dire-
ta, não só para maior clareza do seu conteúdo, mas 
também para destacar que a regra constitucional é o 
livre acesso aos documentos públicos, ocorrendo a 
ressalva a esse acesso em situações excepcionais que 
tornam isso imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado. Não houve alteração de conteúdo, mas 
apenas redacional;

2. No art. 4º, alteramos a expressão “com a finali-
dade de decidir pela aplicação da ressalva prevista na 
parte final do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição” 
pela expressão “com a finalidade de decidir sobre a 
aplicação da ressalva ao acesso de documentos, em 
conformidade com o disposto nos parágrafos do art. 
6º desta lei”.

Em primeiro lugar, retiramos desse trecho a ex-
pressão “prevista na parte final do inciso XXXIII do 
art. 5º da Constituição” por se nos afigurar despicien-
da, uma vez que já foi citada e repetida outras vezes, 
desnecessariamente, e tendo em vista que o art. 1º já 
deixa claro que as normas contidas neste Projeto de 
Lei de Conversão regulamentam aquele inciso.

Em segundo lugar, a nova redação que propomos 
visa deixar claro que a Comissão não é um órgão para 
realizar originariamente a classificação dos documen-
tos sigilosos. Ela apenas analisa as classificações já 
realizadas ou a prorrogação destas, realizadas pela 
autoridade competente para tanto. Portanto, a Comis-
são somente realizará a análise que lhe compete se 
provocada pela autoridade que realizou a prorrogação 
ou pela pessoa que tenha efetivo interesse em desclas-
sificar o documento do mais alto grau de sigilo.

3. Transformamos o parágrafo único do art. 4º da 
Medida Provisória em artigo autônomo, o art. 5º desta 
lei, renumerando os demais artigos, por entendermos 
que o tema nele abordado é suficientemente amplo e 
específico para ser tratado em separado. 

Demos nova redação a esse dispositivo, estabe-
lecendo que os Poderes Legislativo e Judiciário disci-
plinarão internamente as questões relativas à manu-
tenção do sigilo das informações por eles produzidas, 
observada a Lei nº 8.159, de 1991 e o disposto na 
presente lei. Assim, buscamos afastar interpretações 
que poderiam ser dadas a partir da redação anterior 
que conduzissem à proliferação de disposições legais 
sobre o mesmo tema e uniformizar, portanto, esse tra-
tamento, preservando as características específicas de 
cada Poder ou órgão ali citado. 

4. Alteramos também a redação do dispositivo 
agora inserido nos §§ 1º e 2º do art. 6º (que corres-
pondem ao antigo § 1º do art. 5º da Medida Provisória) 
para deixar claro que a provocação feita pela autoridade 
competente à Comissão visando à análise da possibi-
lidade de que documentos classificados no mais alto 
grau de sigilo, ao terem seu acesso liberado, possam 
afrontar “a segurança da sociedade e do Estado” terá 
o seguinte regime legal – chamo atenção dos nobres 
pares para esta que é a mudança substancial feita pela 
relatoria; é o que é importante no relatório, o restan-
te são agregações feitas para corrigir redações, para 
tornar mais claro o dispositivo:
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a) essa provocação somente poderá ser feita se 
a classificação original tiver sido prorrogada tempes-
tivamente pela autoridade responsável por isso; com 
efeito, se a própria autoridade é competente para pror-
rogar a classificação, por que deveria ela provocar a 
Comissão com essa finalidade;

b) essa provocação dirigida pela autoridade com-
petente para a classificação do documento à Comissão 
deverá ser feita antes de terminado o prazo da pror-
rogação, de modo que a Comissão possa analisá-la 
tempestivamente, pois, uma vez terminado o prazo da 
prorrogação, se a Comissão não tiver já decidido em 
contrário, os documentos estarão automaticamente 
liberados, pois esta é a regra geral constitucional, e 
as ressalvas somente podem ser interpretadas res-
tritivamente;

c) a Comissão somente poderá decidir pela nova 
prorrogação da classificação se o acesso ao documento 
ameaçar a soberania, a integridade territorial nacional 
ou as relações internacionais do País; os documen-
tos que digam respeito unicamente às relações entre 
o Estado e os cidadãos da comunidade nacional não 
podem ter a sua classificação estendida além do pra-
zo da prorrogação feita uma única vez pela autoridade 
competente para tanto; 

d) a Comissão, por sua vez, não pode realizar 
sucessivas prorrogações indefinidamente; ela manterá 
a permanência da ressalva pelo tempo que estipular; 
encerrado esse período de permanência extraordiná-
ria, não será reapreciada pela Comissão, uma vez que 
ela não age sem ser provocada e não há hipótese na 
lei de agente autorizado a fazer essa provocação ao 
fim desse período; não é possível, portanto, a prorro-
gação ad aeternum.

5. Alteramos, igualmente, a redação do § 4º do art. 
6º desta lei (antigo § 3º do art. 5º da Medida Provisó-
ria), para estipular que os seus incisos, que estabele-
cem as decisões que a Comissão poderá tomar, nesse 
caso referem-se apenas ao requerimento de pessoas 
que demonstrem efetivo interesse em ter acesso a 
documentos classificados no mais alto grau de sigilo, 
enquanto dure o prazo original ou a sua prorrogação. 
Registramos aqui que, dessa forma, acolhemos, com 
mínimas alterações na forma, a Emenda nº 009, de 
autoria do nobre Deputado Carlos Eduardo Cadoca.

6. Por fim, suprimimos o antigo § 4º do art. 6º. A 
matéria nele tratada passa a ser tratada no art. 7º e 
desdobrada em parágrafo único desse artigo desta lei, 
aos quais demos nova redação, buscando esclarecer 
o seu conteúdo.

No caput desse artigo, abrimos a possibilidade 
de que os documentos públicos que contenham infor-
mações relacionadas à vida privada, honra e imagem 

das pessoas, que sejam ou se tornem de livre acesso, 
poderão ser disponibilizadas, quando solicitadas, expur-
gadas da parte que afete aqueles direitos pessoais.

No parágrafo único colocamos a norma discipli-
nadora do acesso da pessoa diretamente interessada 
ou de seu cônjuge, ascendentes ou descendentes, se 
aquela estiver morta ou ausente, aos documentos de 
que trata o caput.

Entendemos que essas alterações por nós pro-
postas, que foram discutidas profundamente com o 
Governo e por ele encampadas, contribuirão para tor-
nar o mais democrático possível o acesso aos docu-
mentos públicos, limitando as ressalvas da parte final 
do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição ao mínimo 
indispensável para garantir a segurança da sociedade 
e do Estado, sem causar nenhum prejuízo às garantias 
dessa segurança. 

Quanto às emendas citadas no relatório deste pa-
recer, exponho a seguir as razões pelas quais defendo 
a rejeição de todas, com exceção da de n.º 9: 

No que se refere à Emenda nº 1, de autoria do 
Deputado Mário Heringer, entendo que não é possível 
tratar um determinado período de forma específica. É 
necessário, por razões de segurança jurídica, que se 
definam normas gerais em que as situações particu-
lares possam ser tratadas com a prudência exigida 
pelas cautelas que o tema exige.

Em relação à Emenda nº 2, de autoria do Depu-
tado Eduardo Valverde, deixo de acolhê-la pelas mes-
mas razões de cautela expendidas em relação à emen-
da anterior.

No que tange à Emenda nº 3, de autoria do Depu-
tado José Carlos Aleluia, entendemos que padece do 
vício de iniciativa, vez que visa à alteração da compo-
sição e atribuições de órgão da Administração Pública, 
ferindo a competência privativa do Executivo para tal 
matéria, estabelecida no art. 61, § 1º, II, “b”, da Cons-
tituição Federal.

No que se refere à Emenda nº 4, do Deputado 
Roberto Freire, entendemos que padece do mesmo 
vício de iniciativa que a anterior, visto que pretende 
determinar alteração na composição de órgão da Ad-
ministração Pública. 

Pelo mesmo motivo, rejeitamos a Emenda nº 5, 
de autoria do Deputado Custódio Mattos, que também 
visa definir a composição da Comissão instituída pela 
Medida Provisória.

Não é por outra razão que rejeitamos também a 
Emenda nº 6, de autoria do Deputado Custódio Mattos, 
que visa incluir representantes do Congresso Nacional 
e representantes da sociedade civil na composição 
daquela Comissão.
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No que se refere à Emenda nº 7, de autoria do 
Deputado Roberto Freire, optamos por sua rejeição, 
tendo em vista que o acréscimo de uma disposição 
tornando públicas as reuniões da aludida Comissão 
seria contraditório com o caráter sigiloso das decisões 
que ali devem ser tomadas.

A Emenda nº 8, de autoria do Deputado José 
Carlos Aleluia, se adotada pelo projeto de lei de con-
versão, simplesmente o anularia, com graves conse-
qüências quanto à segurança da sociedade e do Es-
tado, em especial no que tange a seus atos na arena 
internacional.

No que tange à Emenda nº 9, de autoria do Depu-
tado Carlos Eduardo Cadoca, já referimos acima que a 
acolhemos, com pequenas modificações de forma.

No que diz respeito à Emenda nº 10, de autoria 
do Deputado Custódio Mattos, não a acolhemos por 
entender que a expressão “demonstrar possuir efeti-
vo interesse” é mais precisa do ponto de vista jurídico 
do que a expressão pela qual o Deputado pretende 
substituí-la, “justificadamente”, uma vez que a primeira 
expressa o próprio conteúdo da justificação que deve 
ser feita pela pessoa interessada.

A Emenda nº 11, do Deputado José Carlos Ale-
luia, padece do mesmo vício de iniciativa já aponta-
do por nós em outras emendas, por pretender alterar 
funções de órgão do Executivo, o que só pode ocor-
rer por deliberação legislativa iniciada por proposição 
apresentada pelo Executivo.

Em relação à Emenda nº 12, de autoria do Depu-
tado Eduardo Valverde, também somos de opinião 
de que padece de vício de inconstitucionalidade ao 
atribuir prazo para que o Executivo exerça função de 
sua competência, já tendo sido sumulada pela CCJC 
desta Casa a inadmissibilidade de disposição legal 
com essa função, por ferir a separação dos Poderes, 
cláusula pétrea.

A Emenda nº 13, também de autoria do Deputado 
Eduardo Valverde, tem o mesmo conteúdo da anterior, 
alterando somente o prazo que comina, pelo que incide 
no mesmo vício de inconstitucionalidade.

No que se refere à Emenda nº 14, de autoria do 
Deputado Mário Heringer, consideramos que sua pro-
posta de pura e simplesmente revogar o Decreto nº 
4.553 criaria um vácuo legal, pois, além das matérias 
que correspondem às tratadas na Medida Provisória 
em análise, dispõe ele também sobre várias outras 
matérias que não são similares a essa. Consideramos 
também que o referido decreto, em conformidade com 
a sistemática jurídica brasileira, estará revogado no que 
contrarie esta lei, após a sua publicação.

A Emenda nº 15, de autoria do Deputado José 
Carlos Aleluia, que permite o acesso parcial, expur-

gando as partes sigilosas a documentos classificados 
como sigilosos, não nos parece ser adequada. Teme-
mos que, ao invés de ampliar o acesso, esse dispo-
sitivo se preste ao exercício de uma censura desfigu-
radora de preciosos documentos e que, exercida com 
pouco critério, possa ser um mecanismo de bloquear 
definitivamente o acesso a documentos únicos, que, 
com tarjas a eles apostas, não poderão de futuro ser 
lidos nunca mais.

No que se refere à Emenda nº 16, também de 
autoria do Deputado José Carlos Aleluia, deixamos de 
acolhê-la por entendermos que não tem pertinência 
com o tema tratado no projeto de lei de conversão.

A Emenda nº 17, igualmente do Deputado José 
Carlos Aleluia, em sua primeira parte, repete a emen-
da anterior. Na parte final, impõe prazos ao Executivo, 
o que, como já dissemos em relação a outra emenda 
com a mesma finalidade, incorre em vício de inconsti-
tucionalidade por ferir a separação dos Poderes. 

Por fim, a Emenda nº 18, de autoria do Deputado 
José Carlos Aleluia, em sua primeira parte, trata de 
definições de termos legais gerais, que melhor seriam 
tratados pela doutrina do que em sede legal. Na parte 
seguinte, trata da proteção de segredos comerciais, 
industriais e empresariais, objeto de legislação pró-
pria existente. Da mesma forma, em sua última parte, 
trata de direitos autorais e de direitos de propriedade 
industrial, matérias tratadas em lei autônoma e que 
não se referem ao objeto precípuo da norma ora em 
discussão. A parte que trata do acesso a documentos 
nominativos, detalhando procedimentos, por sua vez, 
em nosso entender, estará melhor tratado em sede 
regulamentar, posteriormente. 

É o voto. 
Manifesto-me, em conseqüência, pela admissi-

bilidade da Medida Provisória nº 228, de 2004, con-
siderando atendidos os pressupostos de relevância e 
urgência, bem como observadas as vedações expres-
sas no texto constitucional. Opino também pela consti-
tucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da 
Medida Provisória e, no mérito, pela sua aprovação, 
nos termos do Projeto de Lei de Conversão em anexo, 
contendo alterações, acréscimos e supressões propos-
tos por este Relator e que incorpora também alterações 
decorrentes da Emenda nº 9, com mínimas alterações 
em sua redação para adequá-la ao conjunto, à qual, 
portanto, ofereço parecer favorável, manifestando-me, 
ainda, pela rejeição de todas as demais emendas.

É o parecer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 228,  
DE 9 DE DEZEMBRO DE 2004

Regulamenta a parte final do disposto 
no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição 
e dá outras providências.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Sérgio Miranda

I – Relatório

Nos termos desta medida provisória, pretende 
o Executivo regulamentar a parte final do disposto no 
inciso XXXIII do art. 5º da Constituição, que estabelece 
que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interes-
se coletiva ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da socie-
dade e do Estado” (negritos nossos).

Estabelece, inicialmente, as hipóteses e os re-
quisitos para a classificação de documentos públicos 
no mais alto grau de sigilo.

Institui, a seguir, Comissão de Averiguação e 
Análise de Informações Sigilosas, no âmbito da Casa 
Civil da Presidência da República, atribuindo-lhe com-
petência para decidir pela aplicação da ressalva pre-
vista na norma constitucional supramencionada, em 
especial em dois casos:

a) mediante provocação da autoridade 
competente, analisar se documentos classi-
ficados no mais alto grau de sigilo, vencido o 
prazo em que se tomarão de acesso público, 
uma vez acessados afrontarão ou não a se-
gurança da sociedade e do Estado; e

b) mediante provocação de qualquer pes-
soa que demonstre possuir efetivo interesse 
para tanto, rever a decisão de ressalva de 
acesso de documento público classificado no 
mais alto grau de sigilo.

Estabelece que, em ambos os casos acima men-
cionados, a Comissão decidirá: I – pela autorização 
de acesso livre ou condicionado ao documento, ou II 
– pela permanência da ressalva ao seu acesso, en-
quanto for imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado.

Estabelece ainda que os Poderes Legislativo e 
Judiciário, o Ministério Público da União e o Tribunal de 
Contas da União estabelecerão normas próprias para 
a proteção das informações por eles produzidas, nos 
termos do inciso constitucional já mencionado.

Estabelece, por fim, que os documentos públi-
cos não classificados no mais alto grau de sigilo, mas 
que contenham informações relacionadas à intimi-

dade, vida privada, honra e imagem de pessoas só 
poderão ser acessados, durante a vigência do prazo 
assinalado no art. 23, § 3º, da Lei nº 8.159/91, pela 
pessoa diretamente interessada ou, em se tratando 
de morto ou ausente, pelo seu cônjuge, ascendentes 
ou descendentes.

Afirmam os membros do Executivo que firmaram 
a medida provisória em análise, na exposição de moti-
vos que a acompanha, que o Governo anterior ampliou 
por decreto os prazos da Lei nº 8.159/91, bem como 
permitiu que a autoridade competente para classifi-
car pudesse prorrogar indefinidamente os prazos de 
sigilo, de moto próprio e sem justificativa, pelo que a 
presente proposta visa, em face da relevância e da 
urgência que demanda, alterar a sistemática criada 
por esse decreto.

Para isso, propõe a criação de comissão minis-
terial que fará a análise necessária e devida sobre os 
documentos que sejam imprescindíveis à segurança 
da sociedade e do Estado.

Encaminhada a medida provisória ao Congres-
so Nacional foi aberto o prazo para oferecimento de 
emendas, ora já encerrado, verificando-se a apresen-
tação de dezoito emendas, que abaixo declinaremos 
na sua ordem de recebimento, respectivamente com 
o seguinte teor:

1. de autoria do Deputado Mário Heringer, 
acrescentando artigo para estipular a abertu-
ra e franquear o acesso público aos arquivos 
dos mortos e desaparecidos a partir do regime 
militar de 1964;

2. do Deputado Eduardo Valverde, acres-
centando parágrafo único ao art. 3º, que trata 
da classificação – de documentos no mais alto 
grau de sigilo, estabelecendo que essa classi-
ficação não se aplica a documentos públicos 
que contenham informações relacionadas à 
segurança pessoal, em períodos de regime 
de exceção;

3. do Deputado José Carlos Aleluia, al-
terando a redação do art. 4º da MP para esta-
belecer a composição e disciplinar a atuação 
da Comissão de Averiguação e Análise de 
Informações Sigilosas;

4. do Deputado Roberto Freire, acres-
centando parágrafo ao art. 4º da MP, para es-
tabelecer que a referida comissão será com-
posta também por um deputado federal e um 
senador, a serem designados pelas respecti-
vas Casas;

5. do Deputado Custódio Mattos, acres-
centando parágrafo ao art. 4º da MP, estabe-
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lecendo a composição da Comissão supra-
citada;

6. do Deputado Eduardo valverde, acres-
centando parágrafo ao art. 4º da MP, estabe-
lecendo que a aludida comissão será formada 
paritariamente por representantes do Poder 
Executivo Federal, pelo Congresso nacional 
e por representantes da sociedade civil;

7. do deputado Roberto Freire, acrescen-
tando parágrafo ao art. 4º da MP, determinan-
do que as reuniões da multicitada comissão 
serão abertas ao público e os resultados de 
suas deliberações deverão ser publicados no 
Diário Oficial da União;

8. do Deputado José Carlos Aleluia, su-
primindo o inciso II do § 3º do art. 5º da MP, 
e suprimindo, no § 1º do mesmo art. 5º a sua 
parte final, mantendo apenas a expressão 
“vencido o prazo ou sua prorrogação de que 
trata o caput, os documentos classificados 
no mais alto grau de sigilo tronar-se-ão de 
acesso público”.

9. do Deputado Carlos Eduardo Cadoca, 
dando ao § 1º do art. 5º a mesma redação que 
resultaria da aplicação da emenda anterior; e 
dando nova redação também ao § 3º, restrin-
gindo as decisões ali preconizadas à hipótese 
do § 2º do mesmo artigo, descartando, portan-
to, sua aplicação ao caso do § 1º;

10. do Deputado Custódio Matto, subs-
tituindo, no § 2º do art. 5º da MP a expressão 
“possuir efetivo interesse”, constante do tex-
to original, por “justificadamente”, referente 
ao requisito que a pessoa deverá demons-
trar para provocar a revisão, pela comissão, 
da classificação de documentos no mais alto 
grau de sigilo;

11. do Deputado José Carlos Aleluia, al-
terando a redação do § 2º da Lei n° 8.041/90, 
estipulando que os membros do Conselho de 
Defesa da República participarão das delibe-
rações da comissão instituída pela MP;

12. do Deputado Eduardo Valverde, adi-
cionando inciso ao § 4º do art. 5º da MP, para 
estipular prazo de um mês a partir da vigência 
desta MP para que o cônjuge, os ascendentes 
e descendentes de pessoas mortas ou ausen-
tes terem acesso aos documentos sigilosos a 
seu respeito;

13. do Deputado Eduardo Valverde, 
emenda similar, estipulando, porém, prazo 
diferenciado, desta vez de cinco anos, para o 
acesso aqueles documentos;

14. do Deputado Mário Heringer, acres-
centando artigo revogatório do Decreto nº 

4.553/02;
15. do Deputado José Carlos Aleluia, 

acrescentando artigo estipulando que o ace-
so a documentos classificados como sigilosos 
obedecerá ao disposto em legislação especí-
fica, podendo, no entanto, subsidiar informa-
ção parcial, sempre que possível expurgar as 
partes relativas à matéria sigilosa; e estabe-
lecendo que qualquer informação necessária 
a subsidiar investigação de violações graves 
a diretos fundamentais não poderá ser clas-
sificada como sigilosa;

16. do Deputado José Carlos Aleluia, 
acrescentando artigo tratando da gratuidade 
da concessão de vistas a documentos e o 
dever da administração de proceder às bus-
cas e pesquisas necessárias à geração da 
informação;

17. do Deputado José Carlos Aleluia, 
acrescentando artigos à MP, um repetindo 
as disposições da emenda anterior; e outro, 
estabelecendo prazo e procedimento para a 
prestação de informações pela administração 
pública; e

18. do deputado José Carlos Aleluia, 
acrescentando artigos à MP, conceituando 
“documentos administrativos” e “informações 
nominativas”, com parágrafo conceituando “da-
dos pessoais” e caracterizando o que não se 
considera “documentos administrativos” para 
efeito da MP; tratando do sigilo de documentos 
relativos a segredos comerciais, industriais e 
empresarias; dispondo que documentos nomi-
nativos serão facultados à pessoa diretamente 
interessada, a terceiros que comprovem legi-
timidade para tanto, a quem comprove deter 
interesse direto, indireto, pessoal e legítimo, 
determinando, que o acesso a esses dados 
não podem ser utilizados para fins diversos 
dos que determinaram o acesso, sob pena 
de responsabilidade; sobre direitos autorais e 
direitos de propriedade industrial e prática de 
concorrência desleal com o uso de documen-
tos; e desobrigando o requerente de aduzir 
razões, salvo a comprovação de legitimidade, 
para pedir acesso a documentos sigilosos.

Estando já esgotado o prazo para manifestação 
da Comissão Mista a que se refere o § 9º do art. 62 do 
texto constitucional, sem que a mesma houvesse sido 
instalada, cabe-me, em decorrência da designação da 
Mesa da Câmara dos Deputados, oferecer parecer 
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pela referida Comissão Mista à Medida Provisória nº 
228, de 2004.

II – Voto do Relator

O primeiro aspecto a ser examinado é concer-
nente à admissibilidade da Medida Provisória, face aos 
requisitos constitucionais de relevância e urgência e 
às vedações constantes do § 1º do art. 62 da Carta 
Magna. Indiscutível a relevância do tema, que afeta a 
segurança da sociedade e do Estado. Também nos pa-
rece estabelecida a urgência, frente ao próprio clamor 
da sociedade para encontrar mecanismos que tornem 
claros e precisos os critérios de acesso a documentos 
sigilosos, que afetam a vida de tantos, e face aos re-
centes acontecimentos, como a queima de documen-
tos sigilosos amplamente denunciada pela imprensa, 
impõem o tratamento urgente dessa questão, pelo que 
manifesto-me pelo acatamento dos pressupostos de 
relevância e urgência.

A medida provisória também não incorre em 
qualquer das vedações temáticas estabelecidas pelo 
§ 1º do art. 62 da Constituição Federal.

Julgo também que a medida provisória atende 
aos requisitos de constitucionalidade e de juridicidade 
e está redigida observando as normas de boa técnica 
legislativa, conformando-se às determinações da Lei 
Complementar nº 95/98.

No mérito, todas as alterações que defendo estão 
consubstanciadas no anexo Projeto de Lei de Conver-
são, pelos seguintes motivos:

1. Colocamos o texto do art. 2º na ordem 
direta, não só para maior clareza do seu con-
teúdo, mas também para destacar que a regra 
constitucional é o livre acesso aos documentos 
públicos, ocorrendo a ressalva a esse acesso 
em situações excepcionais que tornam isso 
imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado. Não houve alteração de conteúdo, 
mas apenas redacional.

2. No art. 4º, alteramos a expressão “com 
a finalidade de decidir pela aplicação da res-
salva prevista na parte final do inciso XXXIII do 
art. 5º da Constituição” pela expressão “com 
a finalidade de decidir sobre a aplicação da 
ressalva ao acesso de documentos, em con-
formidade com o disposto nos parágrafos do 
art. 6º desta lei”.

Em primeiro lugar, retiramos desse trecho a ex-
pressão “prevista na parte final do inciso XXXIII do 
art. 5º da Constituição” por se nos afigurar despicien-
da, uma vez que já foi citada e repetida outras vezes 
anteriormente, desnecessariamente, e tendo em vis-

ta que o art. 1º já deixa claro que as normas contidas 
neste Projeto de Lei de Conversão regulamentam 
aquele inciso.

Em segundo lugar, a nova redação que propomos 
visa deixar claro que a comissão não é um órgão para 
realizar, originariamente, a classificação dos documen-
tos sigilosos. Ele apenas analisa as classificações já 
realizadas, ou a prorrogação destas, realizadas pela 
autoridade competente para tanto. Portanto, a comis-
são somente realizará a análise que lhe compete se 
provocada pela autoridade que realizou a prorrogação, 
ou pela pessoa que tenha efetivo interesse em desclas-
sificar o documento do mais alto grau de sigilo.

3. Transformamos o parágrafo único do 
art. 4º da MP em artigo autônomo, o art. 5º 
desta lei, renumerando os demais artigos, 
por entendermos que o tema nele abordado 
é suficientemente amplo e específico para ser 
tratado em separado.

Demos nova redação a esse dispositivo, esta-
belecendo que os Poderes Legislativo e Judiciário 
disciplinarão internamente as questões relativas a 
manutenção do sigilo das informações por eles pro-
duzidas, observada a Lei nº 8.159/91 e o disposto na 
presente lei. Assim, buscamos afastar interpretações 
que poderiam ser dadas a partir da redação anterior, 
que conduzissem à proliferação de disposições legais 
sobre o mesmo tema, e uniformizar, portanto, esse tra-
tamento, preservando as características específicas de 
cada Poder ou órgão citados ali.

4. Alteramos também a redação do dis-
positivo agora inserido nos §§ 1º e 2º do art. 
6º (que correspondem ao antigo § 1º do art. 
5º da MP) para deixar claro que a provocação 
feita pela autoridade competente à comissão 
visando à análise da possibilidade de que do-
cumentos classificados no mais alto grau de 
sigilo, ao terem o seu acesso liberado, possam 
afrontar “a segurança da sociedade e do Es-
tado” terá o seguinte regime legal:

a) essa provocação somente poderá 
ser feita se a classificação original tiver sido 
prorrogada tempestivamente pela autoridade 
responsável por isso; com efeito, se a própria 
autoridade é competente para prorrogar a 
classificação, por que deveria ela provocar a 
comissão com essa finalidade?;

b) essa provocação dirigida pela autori-
dade competente para a classificação do do-
cumento à comissão deverá ser feita antes de 
terminado o prazo da prorrogação de modo que 
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a comissão possa analisá-la tempestivamente, 
pois, uma vez terminado o prazo da prorroga-
ção, se a comissão não tiver já decidido em 
contrário, os documentos estarão automati-
camente liberados, pois esta é a regra geral 
constitucional, e as ressalvas somente podem 
ser interpretadas restritivamente;

c) a comissão somente poderá decidir 
pela nova prorrogação da classificação se o 
acesso ao documento ameaçar a soberania, a 
integridade territorial nacional ou as relações 
internacionais do País; os documentos que di-
gam respeito unicamente às relações entre o 
Estado e os cidadãos da comunidade nacional 
não podem ter a sua classificação estendida 
além do prazo da prorrogação feita uma única 
vez pela autoridade competente para tanto;

d) a comissão, por sua vez, não pode rea-
lizar sucessivas prorrogações indefinidamente; 
ela manterá a permanência da ressalva pelo 
tempo que estipular; encerrado esse período 
de permanência extraordinária não será rea-
preciado pela comissão, uma vez que ela não 
age sem ser provocada e não há hipótese na 
lei de agente autorizado a fazer essa provo-
cação ao fim desse período; não é possível, 
portanto, a prorrogação ad eternum.

5. Alteramos, igualmente, a redação do 
§ 4º do art. 6º desta lei (antigo § 3º do art. 5º 
da MP), para estipular que os seus incisos, 
que estabelecem as decisões que a comissão 
poderá tomar, nesse caso referem-se apenas 
ao requerimento de pessoas que demonstrem 
efetivo interesse em ter acesso a documentos 
classificados no mais alto grau de sigilo, en-
quanto dure o prazo original ou a sua prorro-
gação. Registramos aqui que, dessa forma, 
acolhemos, com mínimas alterações na forma, 
a Emenda de nº 9, de autoria do Deputado 
Carlos Eduardo Cadoca.

6. Por fim, suprimimos o antigo § 4º do art. 
6º. A matéria nele tratada passa a ser tratada no 
art. 7º e desdobrada em parágrafo único desse 
artigo desta lei, aos quais demos nova redação, 
buscando esclarecer o seu conteúdo.

No caput desse artigo, abrimos a possibilidade 
de que os documentos públicos que contenham infor-
mações relacionadas à vida privada, honra e imagem 
das pessoas, que sejam ou se tornem de livre aces-
so, poderão ser disponibilizadas, quando solicitadas, 
expurgadas da parte que afetem aqueles direitos pes-
soais.

No parágrafo único colocamos a norma discipli-
nadora do acesso da pessoa diretamente interessada, 
ou de seu cônjuge, ascendentes ou descendentes, se 
aquela estiver morta ou ausente, aos documentos de 
que trata o caput.

Entendemos que essas alterações por nós pro-
postas, que foram discutidas profundamente com o 
Governo e por ele encampadas, contribuirão para tor-
nar o mais democrático possível o acesso aos docu-
mentos públicos, limitando as ressalvas da parte final 
do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição ao mínimo 
indispensável para garantir a segurança da sociedade 
e do Estado, sem causar nenhum prejuízo às garantias 
dessa segurança.

Quanto às emendas, citadas no relatório deste 
parecer, exponho a seguir as razões pelas quais de-
fendo a rejeição de todas, à exceção da de nº 9:

No que se refere à Emenda nº 1, de autoria do 
deputado Mário Heringer, entendo que não é possível 
tratar um determinado período de forma específica. É 
necessário, por razões de segurança jurídica, que se 
definam normas gerais em que as situações particu-
lares possam ser tratadas com a prudência exigida 
pelas cautelas que o tema exige.

Em relação à Emenda nº 2 de autoria do Deputado 
Eduardo Valverde, deixo de acolhê-la pelas mesmas 
razões de  cautela expendidas em relação à Emenda  
anterior.

No que tange à Emenda nº 3, de autoria do Depu-
tado José Carlos Aleluia, entendemos que padece de 
vício de iniciativa, vez que visa á alteração da compo-
sição e atribuições de órgão da Administração Públi-
ca, ferindo a competência privativa do Executivo para 
tais matérias, estabelecida no art. 61, § 1º, II, “b” da 
Constituição Federal.

No que se trata da Emenda nº 4, do Deputado 
Roberto Freire, entendemos que padece do mesmo 
vício de iniciativa que a anterior, visto que pretende 
determinar alteração na composição de órgão da Ad-
ministração Pública.

Pelo mesmo motivo, rejeitamos a Emenda nº 5, 
de autoria do deputado Custódio Mattos, que também 
visa definir a composição da Comissão instituída pela 
MP.

Não é por outra razão que rejeitamos também a 
Emenda nº 6, de autoria do Deputado Custódio Matos, 
que visa a incluir representantes do Congresso nacio-
nal e representante da sociedade civil na composição 
daquela Comissão.

No que se refere à Emenda nº 7, de autoria Ro-
berto Freire, optamos por sua rejeição, tendo em vista 
que o acréscimo de uma disposição tornando públicas 
as reuniões da aludida Comissão seria contraditório 
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com o caráter sigiloso das decisões que ali devem 
ser tomadas.

A Emenda nº 8, de autoria do Deputado José 
Carlos Aleluia, se adotado por este projeto de lei de 
Conversão, simplesmente o anularia, com graves con-
seqüências quanto á segurança da sociedade e do 
Estado, em especial no que tange aos seus atos na 
arena internacional.

No que tange à Emenda nº 9, de autoria do depu-
tado Carlos Eduardo Cadoca, já referimos acima que a 
acolhemos, com pequenas modificações de forma.

No que respeita à Emenda nº 10, de autoria do 
Deputado Custódio Mattos, não a colhemos, por en-
tender que a expressão “demonstrar possuir efetivo 
interesse” é mais precisa, do ponto de vista jurídico, 
do que a expressão pela qual o deputado pretende 
substituí-la, “justificadamente”, uma vez que a primeira 
expressa o próprio conteúdo da justificação que deve 
ser feita pela pessoa interessada.

A Emenda nº 11, do Deputado José Carlos Aleluia 
padece do mesmo vício de iniciativa já apontado por 
nós em outras Emenda, por pretender alterar funções 
de órgão do Executivo, o que só pode ser por delibe-
ração legislativa iniciada por proposição apresentada 
pelo Executivo.

Em relação à Emenda nº 12, de autoria do Depu-
tado Eduardo Valverde, também somos de opinião 
de que padece de vício de inconstitucionalidade, ao 
atribuir prazo para que o Executivo exerça função de 
sua competência, já tendo sido sumulado pela CCJC 
desta Casa a inadmissibilidade de disposição legal 
com essa função, por ferir a separação de poderes, 
cláusula pétrea.

A Emenda nº 13, também de autoria do Deputado 
Eduardo Valverde, tem o mesmo conteúdo da anterior, 
alterando somente o prazo que comina, pelo que incide 
no mesmo vício de inconstitucionalidade.

No que se refere à Emenda nº 14, de autoria do 
Deputado Mário Heringer, consideramos que sua pro-
posta de pura e simplesmente revogar o Decreto nº 
4.553 criaria um vácuo legal, pois, além das matérias 
que correspondem às tratadas na MP em análise, dis-
põe ele também sobre várias outras matérias que não 
são similares a essa. Consideramos, também, que o 
referido decreto, em conformidade com a sistemática 
jurídica brasileira, estará revogado, no que contrarie 
esta Lei, após a sua publicação.

A Emenda nº 15, de autoria do Deputado José 
Carlos Aleluia, que permite o acesso parcial, expur-
gando as partes sigilosas, a documentos classificados 
como sigilosos, não nos parece ser adequada. Teme-
mos que, ao invés de ampliar o acesso, esse disposi-
tivo se preste ao exercício de uma censura desfigura-

dora de preciosos documentos, e que, exercida com 
pouco critério, possa ser um mecanismo de bloquear 
definitivamente o acesso a documentos únicos, que, 
com tarjas a ele opostas, não poderão de futuro ser 
lidos nunca mais.

No que se refere à Emenda nº 16, também de 
autoria do Deputado José Carlos Aleluia, deixamos de 
acolhê-la por entendermos que não em pertinência com 
o tema tratado neste Projeto de Lei de Conversão.

A Emenda nº 17, igualmente do Deputado José 
Carlos Aleluia, em sua primeira parte repete a Emen-
da anterior. Na parte final, impõe prazos ao Executivo, 
o que, como já dissemos em relação á outra Emenda 
com a mesma finalidade, incorre em vício de inconsti-
tucionalidade por ferir a separação dos Poderes.

Por fim, a Emenda nº 18, ainda de autoria do 
Deputado José Carlos Aleluia, em sua primeira parte, 
trata de definições de termos legais gerais, que melhor 
seriam tratados pela doutrina do que em sede legal. 
Na parte seguinte, trata da proteção de segredos co-
merciais, industriais e empresarias, que são objeto de 
legislação própria, já existente. Da mesma forma, em 
sua última parte, trata de direitos autorais e direitos de 
propriedade industrial, que são matéria já tratada em lei 
autônoma, e que não se referem ao objeto precípuo da 
norma ora em discussão. A parte que tratado acesso a 
documentos nominativos, detalhando procedimentos, 
por sua vez, em nosso entender estará melhor tratada 
em sede regulamentar, posteriormente.

Manifesto-me, em conseqüência, pela admissi-
bilidade da Medida Provisória nº 228, de 2004, con-
siderando atendidos os pressupostos de relevância 
e urgência, bem como observadas as vedações ex-
pressas no texto constitucional. Opino, também, pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legisla-
tiva da Medida provisória e, no mérito, pela sua apro-
vação, nos termos do Projeto de Lei de Conversão em 
anexo, contendo alterações, acréscimos e supressões 
propostos por este Relator e que incorpora também 
as alterações decorrentes da Emenda nº 9, com mí-
nimas alterações em sua redação para adequá-la ao 
conjunto, à qual, portanto, ofereço parecer favorável, 
manifestando-me, ainda, pela rejeição de todas as 
demais Emendas.

Sala das Sessões, 15 de março de 2005. – Depu-
tado Sérgio Miranda, PC do B/MG.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 228, DE 2004

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO

Regulamenta a parte final do disposto 
no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição 
e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei regulamenta a parte final do dis-

posto no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição.
Art. 2º O acesso aos documentos públicos de 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou ge-
ral, será ressalvado exclusivamente nas hipóteses 
em que o sigilo seja ou permaneça imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado, nos termos do 
disposto na parte final do inciso XXXIII do art. 50 da 
Constituição.

Art. 3º Os documentos públicos que contenham 
informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado poderão ser classificados no 
mais alto grau de sigilo, conforme regulamento.

Art. 4º O Poder Executivo instituirá, no âmbito da 
Casa Civil da Presidência da República, Comissão de 
Averiguação e Análise de Informações Sigilosas, com 
a finalidade de decidir sobre a aplicação da ressalva 
ao acesso de documentos, em conformidade com o 
disposto nos parágrafos do art. 6º desta lei.

Art. 5º Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Mi-
nistério Público da União e o Tribunal de Contas da 
União disciplinarão internamente sobre a necessidade 
de manutenção da proteção das informações por eles 
produzidas, cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado, bem assim a possibilidade 
de seu acesso quando cessar essa necessidade, ob-
servada a Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e o 
disposto na presente lei.

Art. 6º O acesso aos documentos públicos classi-
ficados mais alto grau de sigilo poderá ser restringido 
pelo prazo e prorrogação previstos no § 2º do art. 23 
da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991.

§ 1º Vencido o prazo ou sua prorrogação de que 
trata o caput, os documentos classificados no mais alto 
grau de sigilo tomar-se-ão de acesso público.

§ 2º Antes de expirada a prorrogação do prazo 
de que trata o caput, a autoridade competente para a 
classificação do documento no mais alto grau de sigilo 
poderá provocar, de modo justificado, a manifestação 
da Comissão de Averiguação e Análise de Informações 
Sigilosas para que avalie se o acesso ao documento 
ameaçará a soberania, a integridade territorial nacional 
ou as relações internacionais do País, caso em que a 
Comissão poderá manter a permanência da ressalva 
ao acesso do documento pelo tempo que estipular.

§ 3º Qualquer pessoa que demonstre possuir 
efetivo interesse poderá provocar, no momento que lhe 
convier, a manifestação da Comissão de Averiguação 
e Análise de Informações Sigilosas para que reveja a 
decisão de ressalva a acesso de documento público 
classificado no mais alto grau de sigilo.

§ 4º Na hipótese a que se refere o parágrafo an-
terior, a Comissão de Averiguação e Análise de Infor-
mações Sigilosas decidirá pela:

I – autorização de acesso livre ou condicionado 
ao documento; ou

II – permanência da ressalva ao seu acesso.
Art. 7º Os documentos públicos que contenham 

informações relacionadas à intimidade, vida privada, 
honra e imagem de pessoas, e que sejam ou venham a 
ser de livre acesso poderão ser franqueados por meio 
de certidão ou cópia do documento, que expurgue ou 
oculte a parte sobre o qual recaia o disposto no inciso 
X do art. 5º da Constituição.

Parágrafo único. As informações sobre as quais 
recaem ao disposto no inciso X do art. 5º da Constitui-
ção terão o seu acesso restrito à pessoa diretamente 
interessada ou, em se tratando de modo ou ausente, 
ao seu cônjuge, ascendentes ou descendentes, no 
prazo de que trata §§ 3º do art. 23 da Lei nº 8.159, 
de 1991.

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

Sala das Sessões, 15 de março de 2005. – Depu-
tado Sergio Miranda, PCdoB/MG.

O Sr. Severino Cavalcanti, Presidente, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Pre-
sidente.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
a V.Exa. que faça distribuir o relatório, pois ele é exten-
so. Talvez não seja necessária a leitura, mas solicito 
que seja publicado para que possamos ter acesso a 
esse relatório.

O SR. JÚLIO REDECKER – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JÚLIO REDECKER (PSDB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nesta 
manhã um veículo da RBS TV, afiliada à Rede Globo, 
foi queimado por integrantes do Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra e da Via Campesina, na 
BR-386, perto da cidade de Sarandi, no norte do Es-
tado do Rio Grande do Sul.

Os 2.500 agricultores – vinculados ao Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra –, mascarados, 
de foice na mão, avançaram sobre o carro da reporta-
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gem da RBS em protesto contra o Governo, que não 
libera recursos aos atingidos pela seca, e acabaram 
incendiando o veículo. Graças a Deus, não houve nada 
com os profissionais da imprensa. 

Solicito a todos estado de alerta, porque é um 
absurdo aproximadamente 2.500 trabalhadores rurais 
ligados à Via Campesina e ao Movimento dos Traba-
lhadores Rurais Sem Terra agredirem uma empresa de 
comunicação do Rio Grande do Sul, afiliada à Globo. 
Apesar de mascarados e com foice na mão, felizmente 
não causaram nenhum dano à vida dos repórteres. 

Peço ao Governo Lula urgentes providências. 
Parece-me que eles são ligados às FARC. Afinal, Sr. 
Presidente, mascarados dentro do MST é coisa mui-
to séria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência registra a visita dos Parlamentares Pa-
trick Mackenzie, Max Ozinsky, Lindwe Ntbabo, Ben 
Daza, Anroux Morais, Danny Dela Cruz, Sarah Paulse, 
Whiten Jacob e Pet Meyer, do Cabo Ocidental, África 
do Sul, conduzidos pelo nobre Deputado Reginaldo 
Germano.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Alberto Goldman, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSDB.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, todos se perguntam a razão pela 
qual o Governo insiste tanto em promover aumento de 
impostos e de contribuições, embora há pouco tempo 
tenhamos aprovado o Orçamento para 2005. 

Na verdade, o Governo tem sido eficiente e efi-
caz em aumentar de carga tributária! Basta dizer, Sr. 
Presidente, que a carga tributária da União em 2004, 
comparativamente a 2003, teve um aumento de 1% do 
PIB, hoje de aproximadamente 1 trilhão e 900 bilhões 
de reais. Esse aumento, portanto, além do crescimento 
vegetativo e do desenvolvimento da economia, deu ao 
Governo Federal 19 bilhões de reais a mais em 2004. 
E agora, em 2005, dará um montante ainda maior.

Por que o Governo encaminha ao Congresso 
Nacional medidas de aumento de tributos? A razão 
é muito simples. Analisando-se os dados relativos a 
2003 e 2004, o que se observa é um brutal aumento 
de gastos da União, que, por outro lado, não investe 
mais do que antes. O investimento feito pela União no 
ano passado é um pouco maior em relação ao ano 
retrasado. A previsão para este ano, com o decreto 
de contingenciamento, é praticamente a mesma do 
ano passado. 

Ora, se o Governo não está investindo mais, 
porém está recolhendo mais, para onde estão indo 
essas despesas? 

De um lado, há o crescimento do superávit pri-
mário, além do estabelecido pela própria LDO. No 
ano passado, o superávit inicialmente previsto era de 
4,25%, mas o Governo anunciou que ele seria de 4,5%. 
Todavia, na realidade, ele foi de 4,61%. Ou seja, parte 
da receita adicional foi alocada para o superávit pri-
mário. De outro, há o grande volume de recursos que 
o Governo tem despendido com despesas de pessoal 
– foram feitas milhares e milhares de contratações – e 
despesas de custeio. 

Durante o Governo de Fernando Henrique Cardo-
so houve uma queda muito grande no número de fun-
cionários no setor público. Nos 2 anos do Governo Lula, 
ao contrário, houve um grande acréscimo no número 
de admissões, inclusive para cargos de confiança. 

E esses gastos com pessoal, Sr. Presidente, 
são superiores aos minimamente aceitáveis. No Ga-
binete da Presidência da República, de 2002 a 2004, 
houve um aumento de 257% dos gastos apenas com 
a contratação de pessoas jurídicas – na verdade, são 
pessoas físicas transformadas em pessoas jurídicas 
de forma ilegal e irregular. 

Sr. Presidente, em razão desses números, de-
mos entrada, no Tribunal de Contas da União, em um 
pedido de tomada de contas especial, e vamos dar 
entrada a outros pedidos, porque em vários setores 
da administração as despesas de pessoal e de cus-
teio têm aumentado de forma astronômica. São gastos 
que não produzem riqueza, nem distribuição de renda, 
nem tampouco representam perspectivas de melhores 
condições de vida para o nosso povo. 

Trata-se, sim, de dinheiro jogado pelo ralo, em 
cartões corporativos e em publicidade. Basta dizer 
que só em 2004 foram gastos mais de 150 milhões de 
reais com a contratação dos serviços de 3 empresas 
de publicidade: Duda Mendonça, Matisse e Lew Lara. 
Essas despesas mostram que há profundo descontro-
le nos gastos da administração pública federal. Esse 
tipo de despesas em nada servem para saúde, para 
a educação, nem para infra-estrutura e muito menos 
para melhorar a distribuição de renda no País. Servem 
apenas para manter a máquina do Governo Federal 
inerte e inepta, absolutamente desnecessária.

Por isso, estamos dando entrada nesses pedi-
dos. 

É exatamente para fazer face a esses gastos 
desnecessários que o Governo está promovendo au-
mento de impostos e de contribuições.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 

– Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de 
ordem.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(PFL – BA. Questão de ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, com grande alegria, vi ser noti-
ciado nos principais veículos de comunicação do País 
a decisão do Presidente Severino Cavalcanti de dar 
celeridade à tramitação da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 371, de 2005, de autoria do Deputado 
Robson Tuma e outros.

Quero dizer a V.Exa. que, em 2003, apresentei 
proposta de emenda à Constituição similar, ora na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
aguardando a designação de Relator. Trata-se da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 213/2003.

O art. 142 do Regimento Interno determina o 
seguinte: 

“Art. 142. Estando em curso duas ou mais 
proposições da mesma espécie, que regulem 
matéria idêntica ou correlata, é lícito promo-
ver sua tramitação conjunta, mediante reque-
rimento de qualquer Comissão ou Deputado 
ao Presidente da Câmara.(...)”

Quero informar a V.Exa. que estou apresentando 
requerimento à Presidência da Câmara para que todas 
as PECs supervenientes à que eu apresentei no ano 
de 2003 sejam a ela apensadas.

Concluindo,  quero inclusive chamar a atenção da 
Casa para o fato de que minha proposta de emenda à 
Constituição procura vedar completamente a possibi-
lidade de edição de medidas provisórias sobre qual-
quer tipo de instituição ou de majoração de tributos. As 
PECs supervenientes sequer falam em tributos, mas 
tão-somente em impostos. Ora, o significado desses 
termos são distintos, visto que “tributo” é o gênero e 
“imposto”, a espécie. Portanto, o termo “tributo” é mais 
amplo e dá maior segurança à matéria.

Portanto, informo ao Plenário e a V.Exa. que es-
tou apresentando requerimento à Presidência para 
que todas as PECs sobre a matéria tramitem de forma 
apensada à que eu apresentei no ano de 2003.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência está habilitada a decidir a questão de or-
dem. V.Exa. tem absoluta razão. 

Aguardo o requerimento de V.Exa. e, na reunião 
da Mesa que deverá realizar-se amanhã, veremos 
que propostas deverão ser apensadas e ter tramita-
ção conjunta.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– Agradeço, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
discussão.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo 
Paes, que falará contra a matéria. 

O SR. EDUARDO PAES – Sr. Presidente, gos-
taria que o Deputado Vicente Arruda falasse em meu 
lugar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Vicente Arruda, por 
permuta com o Deputado Eduardo Paes.

O SR. VICENTE ARRUDA (PSDB – CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a edição da Medida Provisória nº 228 constitui 
a banalização, pelo Poder Executivo, da prerrogativa 
que lhe foi outorgada pelo art. 62 da Constituição Fe-
deral. É absolutamente inútil. 

Na verdade, a matéria versada na medida provi-
sória poderia e deveria ter sido legislada por meio de 
decreto do Poder Executivo. Aliás, a própria mensagem 
do Poder Executivo esclarece isso, ao se reportar à 
finalidade da medida:

“A presente proposta (...) visa a alterar 
a sistemática criada pelo Decreto nº 4.553, 
de 2 de dezembro de 2002, permitindo o re-
torno ao prazo anteriormente fixado na Lei nº 
8.159, de 1991”.

Ora, se o prazo estava previsto no decreto, basta-
va alterá-lo. Para que submeter ao Congresso Nacional 
matéria que é exclusiva competência do Presidente da 
República, ou seja, regulamentar a Lei nº 8.159?

Por outro lado, Sr. Presidente, a matéria não ur-
gente, porque já está legislada. Não há nenhum dispo-
sitivo que tenha sido inovado na medida provisória. 

Se os prazos são de 30 ou 50 anos, por que a 
urgência em modificá-los agora, por meio de medida 
provisória? Onde está o requisito constitucional da 
urgência?

Impressiona-me a maneira leviana, rasteira, sem 
nenhum cuidado com que o Poder Executivo faz uso 
desse instrumento constitucional, a medida provisória. 
Trata-se de prática que mostra o despreparo do Go-
verno ao examinar as matérias relativas à edição de 
medida provisória.

Essa medida provisória, portanto, constitui uma 
usurpação. Nela não há nenhum dispositivo que não 
possa e não deva ser tratado por meio de decreto do 
Poder Executivo. Até a criação da comissão é da sua 
competência, porque, originariamente, a chancela do 
sigilo é imposta pelo órgão estatal, unitariamente, e 
pode ser revista por comissão que o Poder Executivo 
porventura crie, e tem de fazê-lo por meio de decreto, 
não de medida provisória.

Por conseguinte, a medida provisória, no mérito, 
é irrelevante, não encerra nenhuma novidade e não 
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atende aos pressupostos constitucionais de relevân-
cia e urgência, porque, daqui a 30 ou 40 anos, todos 
estaremos mortos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
falar a favor, concedo a palavra ao Deputado Fernan-
do Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, daqui a pouco, ao votarmos a admissibilidade 
dessa medida provisória, vou me posicionar contra-
riamente a ela.

Quanto ao mérito, a medida provisória editada 
pelo Governo e, principalmente, o projeto de lei de 
conversão do Deputado Sérgio Miranda melhoram a 
situação atual.

O projeto de lei de conversão visa disciplinar o 
que está no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição bra-
sileira, isto é, o direito de qualquer pessoas receber 
dos órgãos públicos informações de seu interesses 
particular ou de interesses coletivo ou geral.

Em 2002, o então Presidente Fernando Henri-
que Cardoso assinou decreto sobre a salvaguarda de 
dados, documentos e materiais sigilosos. Documen-
tos sigilosos todos os países têm. Portanto, é preciso 
regulamentar a questão. 

Criou-se a possibilidade de alguém, isoladamen-
te, dizer que documentos são sigilosos, nos seus mais 
variados graus, inclusive ultra-secretos, e a de eles 
serem assim considerados ad aeternum.

O que fez o Governo Lula? Editou medida pro-
visória com algumas alterações ao texto do decreto e 
criou comissão para decidir sobre a aplicação de res-
salva ao acesso de determinados documentos. 

Ora, a MP preocupa-se com problemas de se-
gurança. O Deputado Sérgio Miranda consegue deli-
mitar a questão, ao dizer que a negativa de acesso a 
documento somente ocorrerá em caso de ameaça à 
soberania, à integridade territorial e às relações inter-
nacionais do País, para que não tenhamos documentos 
secretos sobre os mais variados assuntos.

É verdade que o Deputado Sérgio Miranda, bri-
lhante Deputado desta Casa, poderia ter avançado 
mais. O País precisa de maior abertura. Os documen-
tos secretos têm de ser limitados. Segredo de Estado é 
questão que vem desde a Idade Média e se opõe aos 
direitos e garantias individuais. Os regimes mais fortes 
sempre classificaram determinados assuntos como 
segredo de Estado. Não é essa a tendência atual. É 
preciso guardar segredo sobre poucas coisas, como 
as que envolvam soberania nacional e integridade ter-
ritorial. O Deputado Sérgio Miranda avançou o possível 
nas negociações com vários setores governamentais 
e fez um bom projeto de lei de conversão.

Discordo da urgência e relevância e da própria 
admissibilidade como um todo, por entender que não 
se trata de matéria objeto de medida provisória, mas 
vou votar favoravelmente ao mérito do projeto de lei 
de conversão do Deputado Sérgio Miranda.

Aproveito a ocasião para salientar que poderí-
amos ter avançado mais. No entanto, é evidente que 
esse projeto de lei de conversão é melhor do que o 
decreto de 2002, que criava limitações muito maiores 
e impedia o acesso da sociedade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Eduardo Paes, para 
falar contrariamente à matéria.

O SR. EDUARDO PAES (PSDB – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
aí vem, mais uma vez, o Governo da urgência e rele-
vância e da medida provisória; ai vem, mais uma vez, 
o Governo que não consegue tratar nenhuma questão 
com urgência e relevância e muito menos com com-
petência. Aliás, tudo o que faz é provisório. O Governo 
do Presidente Lula sobre tudo o que tem agido impõe 
sempre ações provisórias.

Ao ressalvar a competência, a capacidade e do 
brilhantismo do Deputado Sérgio Miranda, que produ-
ziu, no meio de tantas adversidades e dificuldades, um 
parecer que melhora o projeto, chamo a atenção das 
Sras. e Srs. Parlamentares para uma premissa: essa 
medida provisória trata de algo fundamental para o 
exercício das funções do Estado, independentemente 
do governante.

Sigilo de documentos não é questão para ser tra-
tada de forma partidária ou eleitoralmente, com esse 
ou aquele viés ideológico. É questão de Estado. 

Sr. Presidente, faço essas considerações – e re-
cebo a atenção do Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, 
por quem tive a honra ser presidido na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação – porque matéria 
como essa não poderia nem deveria estar sendo trata-
do por medida provisória. Esta Casa tem condições de, 
por meio de suas comissões permanentes e, quando 
for o caso, de comissões especiais, debater aprofun-
dadamente os temas que dizem respeito ao Estado e, 
em curto espaço de tempo, chegar a conclusões que 
certamente serão melhores que as a que chegamos 
quando da apreciação de medidas provisórias.

Por que assim, Sr. Presidente? Porque, mais 
uma vez, vimos o Relator ir à tribuna e ler seu pare-
cer sem que o debate necessário tenha sido travado, 
e estou falando de alguém diligente e competente 
como o Deputado Sérgio Miranda. Todos somos obri-
gados a agir assim no dia da votação de MPs. Essa 
é a realidade.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, recuso-
me a discutir esse ou daquele dispositivo da medida 
provisória em questão simplesmente porque não há 
tempo. Não podemos levar adiante matéria acerca da 
qual não foi dada a possibilidade do contraditório, de 
ouvir opiniões discordantes ou de discuti-la com os 
colegas, enfim, com aqueles que sabem ser essa uma 
questão de Estado e não de partidos políticos.

Por isso, sou contrário à sua aprovação. Não por 
esse ou por aquele dispositivo nem pelo mérito da ma-
téria como um todo, mas porque é inadmissível que 
isso se faça por medida provisória, o que infelizmen-
te tem sido a marca do Governo Lula: simplesmente 
esquecer-se da urgência e relevância e editar uma 
medida provisória.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Zarattini, que falará 
a favor da matéria.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO ZA-
RATTINI QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado João Almeida, que 
falará contra a matéria.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
não ouvi a leitura do parecer do ilustre Deputado Sérgio 
Miranda, mas, dada à militância em comum que temos 
tido ao longo dos anos na Comissão de Orçamento, 
na qual as conversas e as tratativas são pragmáticas 
e cartesianas, imagino a dificuldade que não terá tido 
esse ilustre Deputado, competente e de grande valor, 
para justificar a urgência e a relevância dessa MP.

Haverá urgência para decidir sobre matéria cujo 
mérito é prorrogar, por mais 30 anos, o sigilo de do-
cumentos que assim tenham sido considerados? Por-
que, na verdade, se trata disso. A MP visa modificar 
disciplina proposta no Governo passado por outra com 
pequena diferença – e confere-se a isso caráter de ur-
gência e relevância! 

Procurei descobrir o que poderia dar a essa MP 
caráter de urgência e relevância. Urgência, nunca! 
Não há hipótese de conferir urgência a matéria des-
sa natureza. Relevância, tampouco. Os argumentos 
do ilustre Deputado Zarattini, e dessa matéria S.Exa. 
fala muito bem, não convencem. A suposição de que 
estamos melhorando a prática democrática brasilei-
ra e fazendo a conciliação entre militares e civis não 
procede. Não há nenhuma melhora nesse particular. 
Simplesmente, transferiu-se o poder de decisão de um 

agente do Estado para uma comissão. Abriu-se mais 
a questão, é verdade. Mas nem por isso a matéria é 
relevante ou urgente.

Então, por que poderia ter sido editada essa me-
dida provisória? Porque o Governo Lula banalizou a 
edição de medidas provisórias. E, no tocante a essa, 
ele a editou no momento em que a imprensa come-
çou a tratar dos documentos reservados da ditadura, 
daqueles que os militares dizem não existir. Aliás, a 
Comissão de Direitos Humanos desta Casa já pediu 
que os documentos fossem apresentados. 

Os Parlamentares da base do Governo argumen-
tam de forma contraditória com seu passado e com o 
que diziam no tempo em que eram Oposição. Então, 
o Poder Executivo editou essa medida provisória que 
parece estar no mesmo diapasão, isto é, trata do pro-
blema para dar a impressão de que tomou medida 
importante para preservar os direitos humanos, para 
promover a abertura democrática etc.

Essa, a justificativa. Nada mais. A interpretação 
que se faz do fato é que se trata de factóide criado em 
torno de nada, com o uso impróprio de um instrumento 
constitucional. 

A medida provisória deve ser rejeitada porque 
não tem razão de ser e porque não atende aos pres-
supostos de relevância e urgência.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, 
que falará a favor da matéria.

O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT 
– SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Parlamentares, ouvi com atenção as objeções acerca 
da utilização de medida provisória para legislar sobre 
essa matéria. De resto, Sr. Presidente, é voz unânime 
nesta Câmara dos Deputados o uso indiscriminado de 
medidas provisórias, a idéia de que o Governo tem de 
atender aos critérios constitucionais de relevância e 
urgência ao baixar medidas provisórias. 

Agora, o abuso no uso da medida provisória não 
é privativo deste Governo. É também do anterior e do 
anterior ao anterior. Lembro-me bem de que, há al-
guns anos, já Deputado, eu me colocava contra o uso 
indiscriminado de medidas provisórias. 

Tirante essa questão, quero defender politicamen-
te que essa é uma matéria, sim, de urgência política 
e de relevância democrática, porque há muitos anos 
necessitamos de que o nosso País abra os arquivos 
do regime militar. 

Há no País muitos desaparecidos políticos – 144 
desaparecidos, alguns deles na região do Araguaia. 
Há neste País 300 pessoas cuja morte ocorreu em 
circunstâncias desconhecidas. 
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A volta do nosso País à democracia exige que o 
Estado dê às famílias dessas pessoas desaparecidas 
ou mortas as informações necessárias. 

Na Casa, há uma comissão especial, presidida 
pelo Deputado Mauro Benevides, que vai propor projeto 
de lei sobre o assunto. Mas, enquanto esse projeto não 
vem, urge que aprovemos essa medida provisória.

Por fim, quero congratular-me em meu nome e 
no da bancada do Partido dos Trabalhadores com o 
Deputado Sérgio Miranda, Relator da matéria, pelo 
trabalho feito. S.Exa. melhorou em muito o texto da 
medida provisória, suprimiu contradições e estabele-
ceu limites exeqüíveis do ponto de vista político e da 
história do Brasil.

Do ponto de vista político e histórico, a matéria 
deve ser aprovada. É o nosso reencontro com nossa 
história. É o Brasil passando a trilhar os mesmos ca-
minhos que países como o Chile, a Argentina e o Uru-
guai, nesta América Latina conturbada pelos projetos 
e processos de ditadura militar sob a égide da Lei de 
Segurança Nacional. 

Portanto, a medida provisória deve ser aprova-
da; ela trata de caso urgente e relevante, e o texto de 
projeto de conversão, na forma com que o Relator, 
Deputado Sérgio Miranda apresentou em seu parecer, 
também deve ser aprovado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-

bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente
Requeremos, nos termos do artigo 117, 

inciso XI, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, o encerramento da discussão 
e do encaminhamento da Medida Provisória 
nº 228/04.

Sala das Sessões, 15.3.05. – Luiz Sér-
gio, Vice-Líder do PT; Ricardo Izar, Vice-Lí-
der do PTB; Lincoln Portela, Vice-Líder do 
Bloco PL/PSL; Nélio Dias, Vice-Líder do PP; 
Fernando Coruja, Vice-Líder do PPS.

A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (José 
Thomaz Nonô) – Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
Deputado José Carlos Aleluia fará o encaminhamen-
to pelo nosso partido. Queria apenas avisar a V.Exa. 
antes que passasse a oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
José Carlos Aleluia, que falará contra a matéria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a medida provisória 
em apreciação é polêmica e política. Com ela, o Gover-
no do Presidente Lula abandona mais uma bandeira 
antes defendida com muita ênfase pelo PT.

Todos os países modernos do mundo caminham 
no sentido do livre acesso a informações sobre as pes-
soas mantidas em sigilo pelo Estado. Os países euro-
peus e os Estados Unidos caminham nesse sentido. 

O Governo do Presidente Lula, porém, edita me-
dida provisória que tem o propósito exclusivo de per-
petuar o sigilo. E não me venham dizer que se trata de 
coisas da Revolução.

Com essa medida provisória, certamente o Go-
verno do Presidente Lula vai tentar colocar sob sigilo 
o relatório da ABIN que se reporta à reunião, realizada 
numa chácara de Brasília, em que um representante de 
grupo terrorista da Colômbia apresentava a proposta 
de doação de 5 milhões reais para o financiamento as 
campanhas de candidatos do PT.

Ora, se tal fato não é verdade, por que a ABIN não 
veio a público dizer que o relatório era falso? Tentou 
manter sigilo sobre algo que atenta contra a soberania 
nacional, e vai continuar com essa atitude,. 

Pode alguém imaginar um grupo terrorista finan-
ciando partido político? Um militante do PT diz que 
houve reunião, mas não dinheiro; vem o Presidente do 
PT e nega; vem o Ministro Luiz Gushiken diz que, se 
alguém do PT fez algo errado, não é responsabilidade 
da cúpula do partido.

Estamos diante da perspectiva de perpetuar o 
segredo. 

Um país que caminha para a liberdade de informa-
ção adiciona responsabilidade ao servidor público, pois 
sabe que no momento em que ele praticar determinado 
ato ele poderá ser do conhecimento de todos.

É lamentável que o Partido dos Trabalhadores 
pratique, mais uma vez, esse tipo de atitude contra a 
democracia e contra a liberdade.

Vamos votar contra o encerramento da discus-
são. Quem quer encerrar a discussão é porque está 
envergonhado. E o PT tem de estar envergonhado, 
porque usou como bandeira para chegar ao poder a 
defesa de propostas de transparência e de cidadania 
e agora age de maneira totalmente contrária ao que 
preconizava.

Essa medida vai de encontro aos interesses da 
cidadania, pois pretende manter o sigilo de certos do-
cumento por 30 anos, por mais 30 e, antes de encerrar 
os 30, por mais 30. Ora, esse período vai muito além 
da vida média dos brasileiros. Os países modernos 
agem de forma diferente. 

Votamos contra o encerramento.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Luiz Sérgio, que falará a favor da matéria.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, primeiramente, causam-me 
estranheza as palavras do Líder José Carlos Aleluia, 
até porque no último dia do Governo a que ele serviu 
com tanto brilhantismo nesta Casa foram prorrogados 
todos esses prazos. E nem por isso ele veio aqui dizer 
que aquela era uma atitude contrária à prática demo-
crática em nosso País. Então, quem mudou de opinião 
foi S.Exa. e não nós. Muito pelo contrário. 

A Medida Provisória nº 228 de 2004, cujo conte-
údo foi inegavelmente aperfeiçoado pelo projeto de lei 
de conversão, diz claramente em seu art. 3º: 

“Art. 3º. Os documentos públicos que con-
tenham informação cujo sigilo seja imprescin-
dível à segurança da sociedade e do Estado 
poderão ser classificados no mais alto grau de 
sigilo, conforme regulamento”. 

Nossa intenção é que, nesse regulamento, as 
informações que dizem respeito aos direitos indivi-
duais sejam publicamente divulgadas de acordo com 
o interesse de cada cidadão em particular ou com o 
interesse coletivo. 

Quem mudou, portanto, foi a atual Oposição. Nós, 
ao contrário, continuamos firmes, caminhando na linha 
que sempre defendemos. 

O requerimento de encerramento da discussão 
não foi apresentado por vergonha, Sr. Deputado José 
Carlos Aleluia. Tenho orgulho de ser Deputado Federal 
pelo Partido dos Trabalhadores e de fazer parte da base 
de sustentação do Governo Lula. Ocorre, porém, que 
este Plenário tem dito, de forma clara, que quer votar a 
PEC Paralela. E, por querermos avançar e votar a PEC 
Paralela, nós apresentamos esse requerimento, para 
que a votação dessa MP seja feita rapidamente e pos-
samos apreciar a PEC Paralela, cuja votação tem sido 
inclusive motivo de muitos discursos da Oposição. 

Chegamos à hora da verdade. Vamos deixar claro 
para a sociedade brasileira quem quer acelerar e quem 
quer impedir a votação da PEC Paralela.

O SR. RAUL JUNGMANN – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS – PE. Questão 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
entende que há necessidade da continuidade da dis-
cussão, de acordo com o Regimento, e se posiciona 
contrário à aprovação do requerimento em votação.

Desde o início, temos sido favoráveis à acelera-
ção da votação da PEC Paralela. No entanto, a regu-
lamentação de forma permanente das relações entre 
Estado e sociedade, em primeiro lugar, jamais deveria 
ser objeto de medida provisória. Em segundo lugar, é 
um absurdo que se queira encerrar a discussão a res-
peito dessa matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Não 
há questão de ordem a decidir.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Já 
tendo falado um Deputado a favor e outro contra, vou 
colocar o requerimento em votação.

Para orientação das bancadas, vou tomar o voto 
dos Srs. Líderes. 

Como vota o PSDB, nobre Líder Eduardo 
Paes?

O SR. EDUARDO PAES (PSDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
já tive oportunidade de dizer ao falar sobre essa me-
dida provisória, o debate é fundamental. Entendo os 
argumentos do Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh 
e, neste momento, manifesto-lhe minha solidariedade 
em relação à sua luta, mas estamos votando medida 
que diz respeito a interesses do Estado brasileiro e 
não deste ou daquele Governo. 

A regulamentação dessa matéria por meio de me-
dida provisória por si só já caracteriza uma anomalia, 
no mínimo, uma vez que não se dá aos Srs. Parlamen-
tares a possibilidade de irem à tribuna e manifestarem 
suas respectivas opiniões, contra ou favor. Isso é um 
acinte a este Parlamento, e, portanto, não podemos 
permitir que esse requerimento prospere.

Sr. Presidente, nossa orientação é no sentido de 
que os Parlamentares do PSDB votem contra esse 
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PSC? (Pausa.)

Como vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PV? (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 (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PDT, nobre Deputado Severiano Alves?

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PSB, nobre Líder, Deputado Renato 
Casagrande?
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O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB 
vota favoravelmente ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PPS vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o Bloco PL/PSL?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco PL/PSL vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PTB?

A SRA. KELLY MORAES (PTB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PP?

O SR. NÉLIO DIAS (PP – RN. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
PP vota “sim”.

Como vota o PFL, Deputado Antonio Carlos Ma-
galhães Neto?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(PFL – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, as palavras do nobre Líder Deputado Luiz 
Sérgio beiram a estrita irresponsabilidade. S.Exa. quer 
imputar às oposições uma possível não-votação da 
PEC Paralela, sobre a reforma da Previdência, no dia 
de hoje. Ora, o PFL e o PSDB têm sido justamente 
os partidos que mais cobram da Mesa Diretora desta 
Casa e da base aliada ao Governo a votação imediata 
das emendas restantes à PEC Paralela.

Porém, temos o direito de nos posicionar con-
trariamente ao encerramento da discussão, porque 
essa matéria é muito complexa. Ela envolve direitos 
e garantias fundamentais que são preservados pela 
Constituição brasileira. Essa matéria não deveria se-
quer estar sendo tratada por medida provisória. Deveria 
haver, sim, uma Comissão destinada a analisar essa 
proposta e elaborar um projeto de lei que disciplinasse 
e regulamentasse a matéria de permissão e acesso 
aos documentos sigilosos.

Portanto, somos contra o encerramento da dis-
cussão. Queremos votar hoje a PEC Paralela. Por isso, 
o PFL não vai pedir verificação. Vamos cobrar da Lide-
rança do PT posição coerente e que não venha com 
subterfúgios, querendo transferir as responsabilidades 
que são suas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
PFL vota “não”.

Como vota o PMDB?
O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB-RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
PMDB vota “sim”.

Como vota o PT?
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Brasil inteiro 
acompanhou a votação da PEC Paralela na quarta-
feira da semana passada e viu quais foram os partidos 
que entraram em obstrução, impedindo seu avanço. Se 
não tivessem feito a obstrução, possivelmente teríamos 
encerrado a votação naquela noite.

Com relação ao requerimento, votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – No-

bre Deputado José Carlos Aleluia, como vota a Mi-
noria?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
podemos, em hipótese nenhuma, aceitar o encerramen-
to da discussão de um projeto que trata da cidadania. 
Esse projeto do Presidente Lula é uma negação de 
tudo o que o PT pregou no passado. É uma negação do 
acesso do cidadão às informações que lhe interessem. 
Portanto, não podemos votar favoravelmente. Vamos 
votar contra o encerramento.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Minoria vota “não”.

Como vota o PRONA?
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-

NA – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PRONA vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
PRONA vota “não”. 

Como vota a Liderança do Governo, Deputado 
Professor Luizinho?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, manifesto meus agradecimentos ao con-
junto dos partidos da base, cuja esmagadora maioria 
está aprovando o requerimento. A orientação é para 
aprovarmos o requerimento.

Deixemos claro que, nos seus últimos dias, o Go-
verno anterior resolveu legislar por decreto em relação 
a esse tema. Estamos dando oportunidade ao Parla-
mento de deliberar. Não há sentido dizer que estamos 
exorbitando. Pelo contrário, estamos distribuindo com 
o Parlamento algo que muitos consideravam como de 
condução própria do Executivo. Por isso, precisamos 
encerrar essa discussão, votar essa medida provisó-
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ria e depois, de fato, votar a PEC da Previdência. Isso 
significa o seguinte: permanecer em plenário, não en-
trar em obstrução, marcar o voto no painel, para que 
se possa caminhar. Está todo mundo acompanhando, 
desde dezembro, quem vem obstruindo a votação da 
PEC da Previdência.

Vamos aprovar a matéria, para dar continuidade 
aos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
ESTÁ ENCERRADA A DISCUSSÃO.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pas-

sa-se à votação da matéria. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 

votação o parecer do Relator na parte em que mani-
festa opinião favorável quanto ao atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgên-
cia e de sua adequação financeira e orçamentária, 
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 
oradores inscritos para encaminhar a matéria.

Para falar contra, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, já expliquei as razões que me levaram a votar 
favoravelmente ao mérito do relatório do Deputado 
Sérgio Miranda. Entretanto, em relação aos critérios 
de admissibilidade da medida provisória, há algumas 
dificuldades.

Primeiro, fica evidente que a urgência não está 
caracterizada. Trata-se de um dispositivo da Constitui-
ção de 1988 – art. 5º, inciso XXXIII. Então, a matéria já 
poderia ter sido regulamentada há muito mais tempo. 
Ou seja, um dispositivo da Constituição de 1988 que 
só agora esteja sendo regulamentado por medida pro-
visória não obedece aos critérios da urgência.

A segunda questão diz respeito à Emenda Cons-
titucional nº 32, que menciona quais assuntos não 
podem ser objeto de medida provisória. A matéria em 
questão, que trata de cidadania, parece-me que é um 
típico caso explicitado na Constituição que não pode 
ser tratado por medida provisória. Ora, o art. 68, que 
trata das leis delegadas, diz que não serão objeto de 
delegação ao Presidente da República qualquer legis-
lação sobre direitos individuais.

Quando falo em acesso à informação, em aces-
so a segredos de Estado – esse acesso depende da 

relação entre o Estado e a sociedade –, estou referin-
do-me a temas já explicitados em vários dispositivos 
do art. 5º da Constituição Federal, inserido no Título 
dos Direitos e Garantias Fundamentais, mais especi-
ficamente no Capítulo dos Direitos e Deveres Indivi-
duais e Coletivos.

Portanto, com a vênia do Deputado Sérgio Miran-
da, um dos Parlamentares mais brilhantes do Congres-
so Nacional, talvez um dos mais estudiosos, devo dizer, 
como fazemos há muito tempo, que muitas medidas 
provisórias não tratam de matérias urgentes.

Vamos agora nos associar ao Presidente Severino 
Cavalcanti, que se incorporou na luta contra o excesso 
de medidas provisórias. Ou o Congresso Nacional dá 
um basta nisso, ou terá de parar de legislar, porque 
em nossa pauta há uma medida provisória atrás da 
outra, e muitas sem as características que justifica-
riam a sua edição.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra, para encaminhar a matéria, à nobre 
Deputada Alice Portugal, que falará a favor.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, causa-me espécie, neste momento histórico 
da vida nacional, quando vamos devolver ao cidadão 
o direito ao acesso a informações sobre um período 
discricionário e fechado da história deste País, ouvir 
argumentos pálidos que tentam impedir a aprovação 
dessa medida provisória.

O que é fundamental para a constitucionalidade 
do parecer do Relator é que o art. 5º da Constituição 
dá ao cidadão o direito de conhecer as informações 
públicas que lhe digam respeito ou que sejam de in-
teresse coletivo ou geral. Essa é a diferença basilar 
entre as democracias e as ditaduras.

Eu mesma poderia questionar o excesso de medi-
das provisórias, porque apresentei 3 proposições sobre 
esse tema: uma tratava da guarda de arquivos; outra 
era uma proposta de decreto legislativo para anular 
o hediondo decreto de Fernando Henrique Cardoso; 
e a última pretendia destinar os arquivos políticos às 
universidades federais e ao Arquivo Nacional.

Não tendo sido possível aprovar essas matérias, 
vem a medida provisória nos socorrer. E o Deputado 
Sérgio Miranda corrigiu em tempo as imperfeições do 
texto, aprimorando a natureza democrática da nor-
ma.

No § 2º do art. 6º do projeto de lei de conversão, 
o Deputado Sérgio Miranda diz que, antes de expira-
da a prorrogação do prazo de que trata o caput – diri-
jo-me em especial àqueles que acham que a medida 
provisória amplia a possibilidade de sigilo, em vez de 
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abrir arquivos –, a autoridade competente para a clas-
sificação do mais alto grau do sigilo poderá provocar, 
de modo justificado, a manifestação da tal comissão. E 
determina também que se avalie se o acesso ao docu-
mento ameaçará a soberania, a integridade territorial 
ou as relações internacionais. Os direitos individuais, 
estes estão resguardados.

Deputado José Carlos Aleluia, Deputado João 
Almeida, ex-preso político, homem de boa conduta, eu 
quero saber o que continham os arquivos queimados na 
Base Aérea de Salvador. Já solicitei, em requerimento 
encaminhado ao Ministro da Defesa, informações so-
bre o que alega a Aeronáutica para essa queima de 
arquivos, e pedi também que tornem públicos os rela-
tórios da Polícia Federal e da comissão responsável 
pelo caso. Queremos saber qual foi o destino de 190 
desaparecidos políticos, entre eles os do Araguaia.

Finalizo, Sr. Presidente, contestando a seguinte 
frase, que vi nesta Casa afixada na porta de um gabi-
nete do passado, um gabinete da ditadura que ainda 
resiste: “Quem procura osso é cachorro”.

A medida provisória é atual, é democrática. O 
Governo acerta ao editar a norma, reunindo interesses 
de quem quer a guarda dos documentos a interesses 
de quem defende a abertura dos arquivos.

O Deputado Sérgio Miranda, com um trabalho 
requintado, melhora muito o texto original da medida 
provisória, que defendo seja aprovada, em nome da 
democracia.

Muito obrigada.

O Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presi-
dente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Lael Varella, § 2º do art. 18 
do Regimento Interno.

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lael Varella) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, já temos neste ambiente problemas muito sérios, 
como os ácaros e a temperatura do ar-condicionado. 
Soma-se a esses o problema da acústica no plenário. 
Alguns Parlamentares têm a voz um pouco mais forte 
do que a de outros, ou um timbre de voz mais agudo 
ou mais grave. Eu solicito ao pessoal que cuida do som 
no plenário que fique mais atento a essas alterações, 
sem, é claro, comprometer a fala dos Parlamentares. 
Passamos neste recinto, às vezes, 10 horas convivendo 
com barulho, e isso faz muito mal a todos nós.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lael Varella) – Para encami-
nhar a votação, concedo a palavra ao nobre Deputado 
José Carlos Aleluia, que falará contra a matéria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, os Deputados 
sabem que V.Exa. é um dos poucos Constituintes que 
ainda convivem conosco. A Constituição Federal foi 
promulgada em 1988. Qual é a urgência em se regu-
lamentar um artigo dessa norma, um dispositivo que, 
segundo a visão do PT, deixa de ser regulamentado 
desde 1988? Não há urgência, portanto não é consti-
tucional a medida provisória.

Estabelece a nossa Constituição, em seu art. 5º:

“Art. 5º ..................................................
XXXIII – todos têm direito a receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da so-
ciedade e do Estado”.

Ora, está claro que esta matéria não pode ser 
tratada como urgente, até porque o art. 62 da mesma 
Constituição estabelece que não se pode editar medida 
provisória para assuntos que digam respeito à cida-
dania – à cidadania, Deputados do PT, do PCdoB, da 
base do Governo. E esta matéria trata de cidadania, 
porque objetiva esconder do cidadão o que se passa 
no Governo – a FARC está distribuindo dinheiro no 
Brasil, e a ABIN insiste em não discutir o assunto de 
forma transparente.

Essa medida provisória não pode ser admitida 
como constitucional. Ressaltamos a inconstituciona-
lidade e a inconveniência de se regulamentar esse 
assunto por medida provisória. O projeto de lei seria 
o instrumento adequado para dar ao cidadão brasilei-
ro acesso a informações do Estado. O Governo Lula 
conspira no sentido contrário.

Somos contra a admissibilidade da proposição. 

O Sr. Lael Varella, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Thomaz Nonô, 
1º Vice-Presidente.

O SR. SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra como Relator da matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB – MG. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, caros Deputados, há 
um enorme equívoco neste debate. A medida provisória 
não trata de forma genérica de documentos sigilosos, 
trata especificamente do § 1º do art. 7º do Decreto nº 
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4.553, baixado pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso 
em 27 de dezembro de 2002 e que assim dispõe: 

“Art. 7º..................... . .............................
§ 1º O prazo de duração da classificação 

ultra-secreto poderá ser renovado indefinida-
mente, de acordo com o interesse da segu-
rança da sociedade e do Estado”.

A autoridade é quem define que documento será 
ultra-secreto. Por esse decreto, ela mesma pode definir 
a prorrogação indefinida.

A medida provisória trata desse tema. Para os 
documentos ultra-secretos, cria-se uma Comissão, 
diminui-se o prazo de classificação e permite-se uma 
renovação e a opinião da Comissão.

O debate genérico sobre documentos secretos, 
reservados, ultra-secretos será feito por essa Comis-
são, nomeada pelo Presidente anterior e referendada 
pelo Presidente Severino Cavalcanti, tendo na Presi-
dência o Deputado Mauro Benevides e na Relatoria 
o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. A urgência se 
deve ao fato de que esses temas estão sendo trata-
dos no cotidiano. E a relevância dessa matéria grita 
por si mesma, porque aí, sim, a relevância é definia 
pela cidadania.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Cha-

mo a atenção das Sras. Deputadas e dos Srs. Depu-
tados para o fato de que haverá 2 votações quanto 
à matéria, uma vez que o Relator acolheu parte, no 
que diz respeito à admissibilidade, e rejeitou parte. 
Portanto, vamos votar a parte do parecer em que o 
Relator acolhe.

Vou chamar os Líderes dos partidos para que 
façam a orientação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como votam os Srs. Líderes?

Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PCdoB?
O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PCdoB aproveita a oportunidade para parabenizar 
o Deputado Sérgio Miranda pelo importante relatório 
que acaba de apresentar a esta Casa. Recomenda o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PDT? (Pausa.)

Como vota o PSB?
O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da 
mesma forma que o Líder Renildo Calheiros, o PSB 

observa que o Deputado Sérgio Miranda corrige a ma-
téria de forma competente, como é do seu feitio, e nos 
deixa com mais tranqüilidade nesta votação.

O Partido Socialista Brasileiro vota “sim” e para-
beniza o Deputado Sérgio Miranda pelo relatório.

O SR. NILTON BAIANO (PP – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os progres-
sistas votam “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PV?

O SR. LEONARDO MATTOS (PV – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido Verde recomenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PPS?

O SR. RAUL JUNGMANN (PPS – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, um esclare-
cimento: estamos votando a admissibilidade?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Sim, 
a parte do parecer relativa à admissibilidade, que o 
Relator acolhe.

O SR. RAUL JUNGMANN – Sr. Presidente, en-
tendemos que a matéria encontra-se consagrada na 
Constituição Federal há 17 anos, e a lei que origi-
nalmente regulamentou essa questão data de 1991. 
Então, é inacreditável que 17 anos depois, no que diz 
respeito ao tema constitucional, e 14 anos decorri-
dos da matéria que originariamente regulamentou a 
Constituição, estejamos legislando por intermédio de 
medida provisória.

Na verdade, admitir regulamentar essa matéria, 
que visa exatamente estabelecer de forma permanen-
te as relações entre Estado e sociedade, que consta 
num capítulo fundamental, Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos, é admitir a irrelevância deste 
Plenário e desta Câmara. Isso não pode ser aceitável, 
sobretudo porque a soberania desta Casa é ultrajada, 
minimizada e espezinhada por essa condução, que nos 
coloca, nós sim, na condição de irrelevantes.

Portanto, Sr. Presidente, a posição do PPS, no 
que diz respeito à admissibilidade, é frontalmente con-
trária à matéria.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PDT?
O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PDT entende que essa é mais uma forma de usurpar 
as prerrogativas do Legislativo. Porém, dos males, o 
menor. Então, vamos votar “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PRONA?
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O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-
NA – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PRONA vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o Bloco Parlamentar PL/PSL?

O SR. NEUCIMAR FRAGA (Bloco/PL – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Blo-
co Parlamentar PL/PSL, entendendo a necessidade e 
a importância da matéria, recomenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PTB?

A SRA. KELLY MORAES (PTB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PTB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PP?

O SR. NILTON BAIANO (PP – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PSDB?

O SR. EDUARDO PAES (PSDB – RJ. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, fica mais claro a cada momento 
que se ouve cada um dos Parlamentares orientarem 
suas bancadas que esta matéria não é urgente. Não 
é urgente! E, como disse o Deputado Raul Jungmann, 
nenhum de nós aqui é irrelevante.

Este Governo tem adotado a prática de tudo fa-
zer por medida provisória. Para se ter uma idéia, uti-
lizaremos o exemplo que está mais em voga no atual 
momento: a Medida Provisória nº 232, que aumenta 
o Imposto de Renda em 2006, é considerada urgente 
por este Governo. Aliás, sempre junto com a urgência, 
como disse o Deputado Raul Jungmann, vem a irrele-
vância dos Parlamentares desta Casa. Dizer que uma 
medida que passará a vigorar em 2006 é urgente é o 
mesmo que dizer que os Deputados desta Casa não 
têm condições de, ao longo de um ano inteiro, debater, 
melhorar, aprovar ou até rejeitar a matéria.

Portanto, é óbvio que essa medida provisória é 
inconstitucional e não observa os pressupostos da 
legalidade, da juridicidade, da boa técnica legislativa 
e, acima de tudo, da urgência e da relevância. Nosso 
voto é “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PFL?

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido da 
Frente Liberal, da mesma forma que o PSDB, enten-
de que essa é mais uma medida provisória que não 
tem relevância nem urgência. Não é possível que o 

Governo continue a legislar no lugar da Câmara dos 
Deputados.

Por esse motivo, o PFL vota contra a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PMDB?
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB 
recomenda o voto “sim” e elogia o parecer apresen-
tado pelo Deputado Sérgio Miranda, que se esforçou 
para mostrar a correição relativa à admissibilidade da 
matéria, mesmo reconhecendo que o Poder Executi-
vo tem abusado das medidas provisórias e inibido a 
capacidade de legislar do Parlamento.

Portanto, reconhecemos o parecer apresenta-
do pelo Deputado Sérgio Miranda e recomendamos 
o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PT?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PT vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota a Minoria, nobre Deputado José Carlos 
Aleluia?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, 
da Oposição, vamos votar contra.

Há um documento em que se diz o seguinte: 
“Na reunião, Olivério Medina informou que as FARC 
estavam doando 5 milhões de dólares para ajudar na 
campanha eleitoral do PT naquele ano. Os 5 milhões 
de dólares saíram de Trinidad e Tobago e entraram 
no Brasil por intermédio de cerca de 300 pequenos 
empresários amigos do PT, que, por sua vez, doaram 
dinheiro para os comitês regionais do partido usarem 
na campanha”.

Isso é contra a cidadania! Não podemos votar 
para manter esse sigilo.

Votamos “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o Governo, Deputado Beto Albuquerque?
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que 
está em jogo nessa medida provisória não tem nada a 
ver com a leitura que faz da revista Veja o nobre Líder 
da Minoria, Deputado José Carlos Aleluia. A propósito, 
a reportagem vem sem conteúdo de prova. Portanto, o 
Deputado José Carlos Aleluia não traz prova alguma 
sobre o assunto.

Deixo de lado essa matéria extrapauta e infor-
mo que votamos “sim”, pela admissibilidade, porque 
precisamos reconhecer o cabimento dessa medida 
provisória neste momento.
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Portanto, o voto da Liderança do Governo é “sim”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação o parecer do Relator na parte em que mani-
festa opinião favorável quanto ao atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevância e urgên-
cia e de sua adequação financeira e orçamentária, 
nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do 
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam se en-
contram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. EDUARDO PAES – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO PAES (PSDB – RJ. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
que registre o voto contrário do PSDB.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
que registre o voto contrário da Minoria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação o parecer do Relator na parte em que mani-
festa opinião pelo não-atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência e de sua ade-
quação financeira e orçamentária, nos termos do art. 8º 
da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se 
acham.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
é outra votação?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
parecer do nobre Relator foi no sentido de acolher 
algumas emendas e rejeitar outras por inconstitucio-
nalidade. Estamos votando a parte em que o Relator 
rejeita algumas emendas.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, nós, da Oposição, votamos mais uma vez contra o 
Relator, respeitando-o e entendendo a dificuldade que 
teve, como um democrata, em relatar medida provisó-
ria que pretende esconder do cidadão o que o Estado 
conhece e o que o Estado faz.

V.Exa. sabe muito bem que, se os funcionários 
públicos, se os homens do Governo tivessem consci-
ência de que seus atos poderiam ser do conhecimen-

to do cidadão, seriam mais responsáveis e gastariam 
menos na Presidência da República.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Liderança da Minoria recomenda o voto “não.

Como votam os demais Srs. Líderes?
O SR. EDUARDO PAES (PSDB – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mais uma vez 
chamo a atenção para o absurdo nesta Casa hoje, ou 
seja, essas votações em que os Parlamentares sequer 
conseguem perceber o que estão votando. Não se dá 
aos Srs. Parlamentares a oportunidade de discutir as 
matérias e manifestar suas opiniões.

Todos nós, inclusive os Deputados de oposição, 
temos enorme respeito pelo Relator. Sabemos da sua 
competência e da sua capacidade. No entanto, enten-
demos que esse não é o mecanismo adequado.

O PSDB vota “não”.
O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
parabenizar o Relator Sérgio Miranda, que elaborou 
esse projeto de lei de conversão relativo à medida pro-
visória sobre os documentos sigilosos. S.Exa. corrigiu 
algumas distorções e estabeleceu um limite de tempo 
para acesso a tais documentos, a fim de que a popu-
lação brasileira possa conhecer efetivamente todas as 
informações do período do regime militar.

O PSB vota “sim”.
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-

NA – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PRONA vota “não”.

O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-
tamos votando o mérito?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Não. 
Estamos votando a parte do parecer do Relator em que 
manifesta opinião pelo não-atendimento dos pressu-
postos constitucionais de relevância e urgência.

Uma parte do parecer do nobre Deputado Sér-
gio Miranda, como a Mesa esclareceu, é favorável e 
outra é contra. Neste momento, estamos votando a 
parte contrária.

O SR. RENILDO CALHEIROS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (José 
Thomaz Nonô) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PCdoB vota “sim”.
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O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT vota 
“sim”.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco Parlamentar PL/PSL vota “sim”.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
recomenda o voto “sim”.

O SR. NILTON BAIANO (PP – ES. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP reco-
menda o voto “sim”.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL vota 
“sim”. Trata-se da parte em que ele é contrário, não 
é isso?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
V.Exa., suponho, recomenda o voto “não”, rejeitando 
o parecer.

O SR. RODRIGO MAIA – Como se trata da par-
te que não é constitucional, Sr. Presidente, o voto é 
“sim”.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB vota “sim”.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT vota “sim”.

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vota “sim”.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota 
“sim”.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o voto 
do Relator diz claramente que é pela relevância e pela 
urgência. Gostaria de ser esclarecido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa está aqui para socorrer V.Exa. nessas emergên-
cias, que são muito raras, diga-se de passagem, à vista 
da sua competência.

A Emenda nº 3 o nobre Relator diz que fere a 
Constituição. A Emenda nº 4 padece do mesmo vício. 
Rejeita também a Emenda nº 5.

É esse trecho do parecer que está em votação.
O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é a última 
votação da medida provisória?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Não. 
Ainda há a fase do mérito. Estamos na da admissibili-
dade. Há um longo caminho a percorrer.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação o parecer do Relator na parte em que mani-
festa opinião pelo não-atendimento dos pressupostos 
constitucionais de relevância, urgência e de sua ade-
quação financeira e orçamentária, nos termos do art. 
8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacio-
nal. (Inconstitucionalidade das Emendas de nºs 3, 4, 
5, 6, 11, 12, 13 e 17).

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pas-

sa-se à votação do mérito da matéria. Há sobre a Mesa 
os seguintes

REQUERIMENTOS DE DESTAQUE 

DESTAQUE DE BANCADA 
PFL

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, II, e § 2º, do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado da emenda nº 3, de autoria do 
Dep. José C. Aleluia, apresentada à MP nº 228/2004.

Sala das Sessões, 15 de março de 2005. – Rodrigo 
Maia, Líder do PFL.

DESTAQUE DE BANCADA 
PFL

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, II, e § 2º, do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado da emenda nº 8, apresentada 
à MP nº 228/2004.

Sala das Sessões, 15 de março de 2005. – Rodrigo 
Maia, Líder do PFL.

DESTAQUE DE BANCADA  
PFL

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 161, II, e § 2º, do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado da emenda nº 16, apresentada 
à MP nº 228/2004.

Sala das Sessões, 15 de março de 2005. – Rodrigo 
Maia, Líder do PFL.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação o projeto de lei de conversão oferecido pelo Re-
lator da Comissão Mista, ressalvados os destaques. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei regulamenta a parte final do dis-

posto no inciso XXXIII do art. 5o da Constituição.
Art. 2°. O acesso aos documentos públicos de 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, 
será ressalvado exclusivamente nas hipóteses em que 
o sigilo seja ou permaneça imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado, nos termos do disposto na 
parte final do inciso XXXIII do art. 5o da Constituição.

Art. 3o Os documentos públicos que contenham 
informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado poderão ser classificados no 
mais alto grau de sigilo, conforme regulamento.

Art. 4o O Poder Executivo instituirá, no âmbito da 
Casa Civil da Presidência da República, Comissão de 
Averiguação e Análise de Informações Sigilosas, com 
a finalidade de decidir sobre a aplicação da ressalva 
ao acesso de documentos, em conformidade com o 
disposto nos parágrafos do art. 6º desta Lei.

Art. 5º. Os Poderes Legislativo e Judiciário, o 
Ministério Público da União e o Tribunal de Contas da 
União disciplinarão internamente sobre a necessidade 
de manutenção da proteção das informações por eles 
produzidas, cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado, bem assim a possibilidade 
de seu acesso quando cessar essa necessidade, ob-
servada a Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e o 
disposto na presente Lei.

Art. 6o O acesso aos documentos públicos clas-
sificados no mais alto grau de sigilo poderá ser restrin-
gido pelo prazo e prorrogação previstos no § 2o do art. 
23 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991.

§ 1o Vencido o prazo ou sua prorrogação de que 
trata o caput, os documentos classificados no mais alto 
grau de sigilo tornar-se-ão de acesso público.

§ 2º Antes de expirada a prorrogação do prazo 
de que trata o caput, a autoridade competente para a 
classificação do documento no mais alto grau de sigilo 
poderá provocar, de modo justificado, a manifestação 
da Comissão de Averiguação e Análise de Informações 
Sigilosas para que avalie se o acesso ao documento 
ameaçará a soberania, a integridade territorial nacional 
ou as relações internacionais do País, caso em que a 
Comissão poderá manter a permanência da ressalva 
ao acesso do documento pelo tempo que estipular

§ 3o Qualquer pessoa que demonstre possuir efe-
tivo interesse poderá provocar, no momento que lhe 
convier, a manifestação da Comissão de Averiguação 
e Análise de Informações Sigilosas para que reveja a 

decisão de ressalva a acesso de documento público 
classificado no mais alto grau de sigilo.

§ 4o Na hipótese a que se refere o parágrafo an-
terior, a Comissão de Averiguação e Análise de Infor-
mações Sigilosas decidirá pela:

I – autorização de acesso livre ou condi-
cionado ao documento; ou 

II – permanência da ressalva ao seu 
acesso.

Art. 7º Os documentos públicos que contenham 
informações relacionadas à intimidade, vida privada, 
honra e imagem de pessoas, e que sejam ou venham a 
ser de livre acesso poderão ser franqueados por meio 
de certidão ou cópia do documento, que expurgue ou 
oculte a parte sobre o qual recaia o disposto no inciso 
X do art. 5º da Constituição.

Parágrafo único. As informações sobre as quais 
recaem ao disposto no inciso X do art. 5º da Constitui-
ção terão o seu acesso restrito à pessoa diretamente 
interessada ou, em se tratando de morto ou ausente, ao 
seu cônjuge, ascendentes ou descendentes, no prazo 
de que trata o § 3o do art. 23 da Lei no 8.159, de 1991. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
tendemos que esse projeto de lei de conversão não 
tem mais razão de ser na forma em que está proposto. 
Temos que acabar com o sigilo desses documentos. 
Os 50 anos que estavam na lei anterior eram demais. 
Os 30 anos mais 30 anos, pode-se aceitar isso como 
necessário para a defesa do Estado. É uma coisa meio 
aérea, meio sem materialidade. Entendemos que, 
passados os 60 anos, não pode mais haver nenhum 
documento neste País que não tenha acesso público. 
Nenhuma Comissão Executiva deveria ter o poder de 
manter o sigilo desses documentos.

Portanto, 60 anos é tempo suficiente para os 
documentos serem abertos e as pessoas saberem o 
que aconteceu no País e as razões desses aconteci-
mentos.

Votamos contra esse projeto de lei de conversão. 
O SR. FERNANDO GABEIRA (PV – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
incumbiu-me de encaminhar essa votação.

Devo reconhecer que no projeto de lei de conver-
são, pelo menos com o tratamento que o Relator lhe 
deu, há algum avanço no sentido de se definir melhor 
o que há de secreto para ser discutido, como questões 
ligadas à soberania e às relações exteriores.
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No entanto, quero registrar que o Governo per-
deu uma grande oportunidade de votar o projeto de 
um Deputado do PT, o Deputado Reginaldo Lopes, de 
Minas Gerais, o qual trata do acesso do cidadão aos 
documentos no Brasil.

Essa questão é fundamental. No entanto, estamos 
passando de medida provisória a medida provisória e 
não tratamos da questão essencial, que é o direito de 
um jornalista, por exemplo, questionar como foi gasto 
o dinheiro destinado aos índios de Dourados, que es-
tão morrendo de fome. Isso é fundamental. O cidadão 
tem direito de saber de fatos como esse, mas o Brasil 
não possui tal sistema.

Para que V.Exas. tenham uma idéia, nos Estados 
Unidos, o Governo gasta 300 milhões de dólares por 
ano para dar às pessoas acesso às informações.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso come-
teu, em certo momento, um dos atos mais inexplicáveis 
do seu Governo ao definir documentos secretos para a 
eternidade. Sessenta anos é um tempo muito longo.

No entanto, o PV abre a votação a sua bancada, 
registrando que a posição em que deve haver unani-
midade é a relativa à votação do projeto que dispõe 
sobre acesso aos documentos públicos, matéria mais 
importante do que essa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
PV libera sua bancada.

Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PRONA?
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-

NA – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PRONA vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PCdoB?

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votamos “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PDT?

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, 
Parlamentares, reclamamos da edição de muitas me-
didas provisórias, mas essa é positiva, afirmativa, vem 
ao encontro do interesse nacional, porque dispõe sobre 
a análise de documentos que mostram o que aconte-
ceu ao longo dos “anos de chumbo” e esclarece o que 
pode ser documento da Nação e fatos que interessam 
ao Brasil e à nossa população.

Por isso, o PDT, que quer transparência, que 
gosta das coisas bem esclarecidas, vota a favor da 
matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa, de ofício, prorroga a sessão por mais 1 hora.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PSB?

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já ma-
nifestamos nossa posição, votamos “sim”. O período 
é grande, mas a atitude é muito melhor do que a do 
Governo anterior, que não quis expor essas informa-
ções, deixá-las à disposição da população.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PPS?

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Sérgio Miranda elaborou belo relatório, mas 
é claro que essa questão ainda não está bem resolvida. 
O ex-Presidente Fernando Henrique editou decreto; o 
Presidente Lula apresenta uma medida provisória e 
edita outro decreto que altera o anterior; e aqui elabo-
ramos um projeto de lei de conversão.

A idéia é de que se tenha um mecanismo de con-
trole e se avance no sentido de que documentos hoje 
considerados sigilosos não o sejam. Temos de diminuir 
o número dos que são tidos como segredos de Estado, 
claro, garantindo segurança em alguns aspectos.

Com a série de trapalhadas que começaram em 
2002, quando o Presidente Fernando Henrique edi-
tou decreto que garantia sigilo ad aeternum aos docu-
mentos, consideramos boa a solução encontrada pelo 
Deputado Sérgio Miranda. S.Exa. fez o possível. Por 
isso, no mérito, votamos a favor.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o Bloco Parlamentar PL/PSL?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco Parlamentar PL/PSL parabeniza o Deputado 
Sérgio Miranda pelo trabalho realizado com compe-
tência e coerência. Por esta razão, encaminhamos o 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PTB?

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Trabalhista Brasileiro parabeniza o Relator pelo 
seu trabalho. Àqueles que o consideram muito demo-
rado, podemos dizer: antes tarde do que nunca. Pelo 
menos se corrigiu distorção que há muito precisava 
ser corrigida.

O PTB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PP?
O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PP – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a ques-
tão versada nessa medida provisória não é específica 
do Brasil. Em todos os países a guarda de documentos 
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sigilosos envolve o senso de preservação da história 
e é tratada com o maior cuidado.

A legislação americana é a mais liberal no sentido 
de, após determinado espaço de tempo, seja qual for 
a delicadeza envolvida no documento, torná-lo público, 
dando-lhe ampla publicidade.

A França, em virtude de peculiaridades ligadas 
a sua política com as ex-colônias, possui legislação 
mais cuidadosa, mas nem por isso obstativa da publi-
cação de seus documentos secretos, após determi-
nado prazo de vigor.

O Brasil não pôde ainda cuidar de maneira ade-
quada, em razão de recentes acontecimentos histó-
ricos, da publicação de documentos que envolvem a 
honra e a intimidade de determinadas pessoas ou a 
própria segurança do Estado.

Mas é necessário ressalvar que a medida provisó-
ria, depois de passar pelo crivo aperfeiçoador do ilus-
tre Deputado Sérgio Miranda, é solução muito melhor 
do que o decreto hoje em vigor. Embora cercado de 
cautelas, embora eivado de excessivo cuidado no que 
diz respeito ao conhecimento público de determinados 
documentos, constitui um passo à frente.

À medida que a democracia for desenvolvendo-
se e firmando-se entre nós, daremos passos sucessi-
vos no sentido de adotar legislação mais abrangente, 
mais liberal, a fim de conhecer os documentos ligados 
à nossa recente história política e militar.

O PP, por essas razões, vota a favor.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PFL?
O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – O PFL vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PMDB?

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB 
recomenda o voto “sim”, favorável ao parecer do Depu-
tado Sérgio Miranda, e enaltece a transparência e o 
esforço de S.Exa. ao declarar-se favorável à Comissão 
criada para julgar aquilo que se fizer necessário.

Portanto, o PMDB recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PT?
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota a Minoria, nobre Deputado José Carlos 
Aleluia? (Pausa.)

Como vota o Governo?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Governo solicita à base que vote “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cluída a orientação de bancada pelos Srs. Líderes, em 
votação o projeto de lei de conversão oferecido pelo Re-
lator da Comissão Mista, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Apro-

vada a Medida Provisória nº 228, de 2004, na forma 
do projeto de lei de conversão apresentado, ressalva-
dos os destaques.

Prejudicado o destaque relativo à Emenda nº 3, 
de autoria do Deputado José Carlos Aleluia, uma vez 
que o Plenário já considerou a inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – As 
Emendas de nºs 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 e 17, conside-
radas inconstitucionais, deixam de ser submetidas a 
votos.

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a Emenda nº 8, do nobre Líder José Carlos Aleluia, 
contém vício de redação, já que se refere à PEC nº 228, 
e votamos a medida provisória de mesmo número. Por-
tanto, o destaque deve ser declarado prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Isso 
não é requisito, mas um lapso de redação. A Mesa vai 
colocá-la em votação. V.Exa. se prepare para derrubá-
la no mérito, não nessa preliminar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-
bre a mesa destaque de bancada do PFL.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, II, e § 2º, do Regimento 
Interno, destaque para votação em separa-
do da emenda nº 8, apresentada à MP nº 
228/2004.

Sala das Sessões,15 de março de 2005. 
– Rodrigo Maia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação a Emenda nº 8, destacada: 

EMENDA Nº 8
Suprimam-se:

I – A expressão “podendo, todavia, a auto-
ridade competente para dispor sobre a matéria 



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 06633 

provocar, de modo justificado, a manifestação 
da Comissão de Averiguação e Análise de In-
formações Sigilosas para que avalie, antes de 
ser autorizado qualquer acesso ao documento, 
se ele, uma vez acessado, não afrontará a se-
gurança da sociedade e do Estado, na forma 
da ressalva prevista na parte final do inciso 
XXXIII do art. 5º da Constituição”, constante 
do § 1º do art. 5º da PEC 228/04.

II – O inciso II do § 3º do art. 5º da PEC 
228/04. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

ACOLHIDA.
O SR. SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Relator vota contra.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Re-
pito: os Srs. Deputados que forem pela aprovação da 
emenda permaneçam como se encontram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. SÉRGIO MIRANDA – “Não”!
O SR. LUIZ SÉRGIO – Peço verificação, Sr. Pre-

sidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Ve-

rificação concedida.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência é absolutamente imparcial, Deputado 
Sérgio Miranda. Não tenho culpa se as pessoas não 
prestam atenção à votação.

O SR. SÉRGIO MIRANDA – Calma, Sr. Presi-
dente!

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
pedido de verificação foi concedido ao Deputado Luiz 
Sérgio.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
a palavra o Deputado Sérgio Miranda, como Relator.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu levantei a mão 
para que V.Exa. me enxergasse, Sr. Presidente. Pen-
sei que, como Relator, pudesse ajudá-lo a encaminhar 
essa questão. Não houve encaminhamento da relatoria 
nem mesmo orientação de bancada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – No-
bre Deputado Sérgio Miranda, V.Exa. me perdoe, mas 
a Mesa esperou que alguém pedisse, que alguém 
falasse. O microfone está à disposição de V.Exa. Per-
doe-me V.Exa., mas entendi como manifestação pelo 

voto, eis que o braço de V.Exa. se ergueu concomitan-
temente a todos os outros. E a Presidência não tem 
tanto talento assim para distinguir o que significa uma 
cena ou outra. 

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a questão de ordem que faço é para tentar nos con-
duzir dentro de parâmetros, de regras que, às vezes, 
não estão escritas no Regimento Interno, mas que 
são da tradição da Casa. Há outras que estão no Re-
gimento Interno. 

O parecer do Relator ou da Comissão orienta o 
voto majoritário em plenário. Neste caso em particular, 
a Mesa sempre se pauta pelo parecer da Comissão: 
favorável ou contrário. Quando há divergência, a Mesa 
sempre se pauta pela orientação da maioria dos Srs. 
Líderes. Do contrário, não haverá regras ou controle. 

Estou preocupado porque devemos ter uma re-
gra. Inclusive, convivi com a mesma regra até este 
momento. Durante o mandato anterior e até o presen-
te momento convivi com a seguinte regra: o parecer 
será orientador da posição expressa pelo Presidente. 
A posição contrária é que leva à verificação. O Presi-
dente sempre se pauta pela maioria dos Srs. Líderes. 
Se a maioria confirma o voto do Relator, será ele que 
orientará os votos. Se mudarmos a regra a cada mo-
mento, não haverá como controlar e dar transparência 
objetiva aos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Deputado Professor Luizinho, V.Exa. há de perdoar a 
inexperiência do Presidente e talvez sua pouca lembran-
ça de tantos precedentes. A forma de votar, entretanto, 
é extremamente clara. A Presidência colocou a matéria 
em votação, aguardou que os Srs. Parlamentares se 
manifestassem, além de ter dado mais prazo. A Mesa 
não pode ser responsabilizada pelo que aconteceu. A 
Mesa já decidiu que não há questão de ordem a re-
solver. O painel está aberto.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Se estamos 
em processo de votação, deve haver orientação das 
bancadas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Sim, 
chamaremos um por um. 

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
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essa emenda, apresentada pelo Deputado José Car-
los Aleluia, suprime dispositivos da medida provisória 
original, inclusive o §3º do art. 5º. Ela suprime disposi-
tivos da medida provisória original que foram alterados 
pelo Deputado Sérgio Miranda. Parece-me que esse 
destaque estaria prejudicado. 

Veja bem: “Suprima-se a expressão ‘podendo, 
todavia, a autoridade competente, para dispor sobre 
matéria, provocar, de modo justificado, a manifestação 
da Comissão de Averiguação e Análise de Informações 
Sigilosas, para que avalie antes de ser autorizado qual-
quer acesso a documento, se não houver acessado, e 
não afrontar a segurança da sociedade e do Estado, 
na forma da ressalva prevista na parte final do inciso 
XXIII do art. 5º da Constituição, constante do § 1º do 
art. 5º da PEC nº 228/04’.”

Aí é que houve o engano. O Deputado Sérgio 
Miranda alterou isso completamente. Como ficará e 
que valor terá se suprimirmos isso da medida provi-
sória original? 

Esta é a questão de ordem que dirijo a V.Exa., 
Sr. Presidente. Acho que está prejudicada essa emen-
da. O que suprimir de lá não resolverá nada, já que foi 
aprovado um texto. 

O SR. SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para aditar a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sei 
que é uma questão formal, mas nesta fase o Deputado 
José Carlos Aleluia – seria importante V.Exa. pegar o 
texto original da emenda – se refere à PEC nº 228 e 
repete também como referência uma PEC. Além de 
não constar do projeto de lei de conversão aprovado, 
esse caso reforça os argumentos pela inadmissibili-
dade dessa emenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa suspenderá a sessão por três minutos, enquanto 
se habilita para decidir a questão de ordem.

(A sessão é suspensa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 

reaberta a sessão.
A Mesa encontra-se habilitada a decidir a questão 

de ordem do nobre Deputado Fernando Coruja, que é 
acolhida em parte.

O inciso I, na emenda do nobre Deputado, não 
encontra guarida. Não há expressão no texto. Acolhe-
remos o item 2 da emenda do nobre Deputado José 
Carlos Aleluia e o inciso II do § 3º do art. 5º, que é exa-
tamente a permanência da ressalva ao seu acesso.

Se aprovada a emenda, para tentar deixar bem 
clara a matéria, suprime-se o § 4º, inciso II, do relatório, 
com permanência da ressalva ao seu acesso. 

O SR. SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – A votação vai ser 
repetida porque houve alteração? 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
votação será repetida. 

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já foi feita a 
votação. Já estamos em processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Per-
dão, desculpem-me. A Mesa vai fazer a votação nomi-
nal na forma requerida. Agora, apenas para o art. 6º, 
§ 4º, inciso II, a expressão “permanência da ressalva 
ao seu acesso.”

O SR. SÉRGIO MIRANDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
esclarecer aos nobres Deputados o que estamos votan-
do e, aí, admitir o mínimo de senso de responsabilida-
de. Estamos votando a segunda hipótese. Na primeira 
hipótese, a autoridade competente que quiser renovar 
a proibição de acesso a encaminha à Comissão. Na 
segunda, é o cidadão, como diz no caput: “Qualquer 
pessoa que demonstre possuir efetivo interesse pode-
rá provocar a Comissão.” Estamos assim excluindo a 
possibilidade de a Comissão negar. Então, excluindo 
o inciso II, será apenas autorização. Quero chamar a 
atenção de todos para o senso de responsabilidade. 
Qualquer cidadão, acessando a Comissão, pela pro-
posta do PFL, retirando o inciso II, torna obrigatório 
à Comissão autorizar o acesso livre ou condicionado 
ao documento. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa vai colher a orientação dos Srs. Líderes. 

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tra-
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ta-se de manter o texto, não é? A emenda pede para 
suprimir. Estamos votando a emenda?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
emenda quer suprimir o texto.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Estamos vo-
tamos a emenda? É isso?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
V.Exa. vai votar “não”, presumo eu.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Isso mesmo. 
Votamos a emenda, não o texto. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PRONA?

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-
NA – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PRONA vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PCdoB?

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PCdoB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PDT?

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador. – O PDT vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PSB?

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Deputado Sérgio Miranda fez um bom relatório, apre-
sentou um bom projeto de conversão. Então, para não 
deformarmos essa proposta, votamos “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PPS?

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – “Não” à emenda, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o Bloco PL/PSL?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o Bloco PL/PSL vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PTB?

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, O PTB 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PP?

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PP – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PP vota “não”, no sentido de manter o texto, dadas 
as explicações conclusivas do ilustre Relator Sérgio 
Miranda.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PSDB?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB vota “sim” exatamente porque, eliminando esse 
inciso II, depois do período de 60 anos, passa a ser 
obrigatória a informação pública.

Votamos “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PFL, Deputado Rodrigo Maia?
O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL, pe-
los mesmos motivos. Infelizmente o PT falou muito em 
votar a PEC Paralela e acabou pedindo verificação, o 
que vai retardar o início da votação da PEC Paralela 
da Previdência.

O PFL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PMDB?
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PMDB 
vota “não” à emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PT?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o Líder da Minoria?

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o que 
o Governo deseja é que os nossos netos não tenham 
acesso às informações dos nossos avós. Este é um 
Governo do segredo. Esta é uma idéia cavernosa.

Por isso, Sr. Presidente, votamos “sim”. (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o Líder do Governo?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pri-
meiro, gostaria de dizer que pedi essa verificação 
por uma questão de responsabilidade com a história 
deste País.

Se o comando tivesse sido pela rejeição eu não 
teria pedido a verificação. É só por isso. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Fi-
cou claro.
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O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Segundo, é 
muito estranho que alguém que queria sigilo eterno, 
como estava no decreto de dezembro de 2002, queira 
agora a abertura ilimitada a qualquer cidadão, a qual-
quer momento e a qualquer tempo, a qualquer docu-
mento. (Palmas.)

É muita irresponsabilidade com a história do País 
por causa da luta política!

Está muito bem a base aliada, responsável com o 
País, enquanto ela vota “não”, para rejeitar essa ques-
tão que virou esdrúxula para a nossa história.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
Líder do Governo vota “não”. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 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. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô)) – Tem 

V.Ex.a. a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fize-
mos aquela questão de ordem, acatada parcialmen-
te por V.Exa., creio eu adequadamente, permitindo a 
votação do inciso 2º. 

Evidentemente, o Deputado Sérgio Miranda tem 
muita razão, porque não há lógica em encaminhar um 
pedido para a Comissão e apenas permitir que a Co-
missão libere. Ora, ela pode liberar ou manter a ressal-
va. Essa é a finalidade da Comissão. Ela vai deliberar 
sobre um pedido. Não tem nada a ver com 60 anos 
ou com outros juízos. É uma questão absolutamente 
colocada de que a Comissão vai deliberar da seguinte 
maneira: ou ela libera ou mantém a ressalva. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Esta 
Presidência vai conceder a palavra aos Deputados ins-
critos para falar nas breves comunicações. 

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra pela ordem. 

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL – MG. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero lamentar notícia veiculada num semanário de 
Belo Horizonte, nesta última semana. Sempre disse 
minha posição em relação à reforma política. Em mo-
mento algum dei alguma entrevista a qualquer órgão 
de imprensa sobre a prorrogação de mandatos. Esse 
semanário afirmou que eu era um dos precursores 

de um movimento para prorrogação de mandatos. De 
acordo com esse semanário esta Casa estava promo-
vendo um calote eleitoral.

Fiz parte da Comissão de Reforma Política. Te-
nho, por isso, posições muito claras e nítidas acerca do 
assunto. Em momento algum dei margem a qualquer 
jornalista ou a órgão de imprensa do Brasil para veicu-
lar matérias desse tipo. Nunca disse que era favorável 
à prorrogação de mandatos, mas, sim, à coincidência 
das eleições com um mandato de 2 anos para Prefei-
tos e Vereadores. 

Provavelmente, esse jornalista ou estava em de-
sagrado com a esposa, ou talvez – quem sabe, não 
sei, não posso dizer que sim – tenha se excedido na 
bebida ou tido comportamento extremamente parcial, 
maldoso, malicioso e mentiroso. 

Sr. Presidente, em momento algum lutei nesta 
Casa por prorrogação de mandato ou disse isso a 
algum órgão de imprensa. Portanto, a matéria é ca-
luniosa, irresponsável e mentirosa! Lamento que um 
jornal de peso ainda mantenha repórteres ou jornalis-
tas desse quilate. 

Deixo registrado meu lamento em relação a essa 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado 
Heleno Silva.

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, em publicação do Diário Oficial de 
ontem o Ministério da Integração Nacional reconhece 
a situação de emergência de Municípios do semi-árido 
sergipano, inclusive alguns do Estado de V.Exa., Depu-
tado José Thomaz Nonô. Após 3 meses de cobranças 
dos Deputados Federais, nos microfones da Casa, e 
de vários Prefeitos, conseguimos essa vitória.

Sr. Presidente, são muitos os assentamentos loca-
lizados naquela região. Com esse decreto de emergên-
cia, esperamos que o Governo disponibilize recursos 
e implante ações no sentido de minimizar o sofrimento 
daqueles que vivem sem água, sem alimento e sem 
condições de vida. É necessário que os beneficiários do 
Garantia Safra o quanto antes recebam seu direito. 

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Parlamentares, ontem, em Passo Fundo, região 
do planalto central do Rio Grande do Sul, fizemos um 
debate extremamente importante com a Comissão de 
Agricultura desta Casa, da qual faço parte e é presidida 
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pelo Deputado Ronaldo Caiado. Vários Deputados Fe-
derais e Senadores do Rio Grande do Sul e do Paraná 
debateram a questão da seca na região.

Vivemos um drama sem precedentes. A última 
grande estiagem no Rio Grande do Sul ocorreu nos 
anos de 1942 e 1943, ou seja, antes da metade do 
século passado.

Em conseqüência dessa seca, as safras de mi-
lho, trigo, feijão e soja foram praticamente perdidas, o 
que causa um enorme prejuízo.

Fazemos um apelo ao Presidente da República, 
aos Ministros Miguel Rossetto e Roberto Rodrigues 
para que prestem socorro ao Rio Grande do Sul, pois 
os agricultores não têm como enfrentar essa adver-
sidade. 

Deputado Francisco Turra, um dos autores do 
requerimento daquele encontro na Universidade de 
Passo Fundo, é preciso que o Governo aporte maior 
quantidade de recursos, pois o prejuízo é de 20 bilhões 
de reais. Não queremos apenas prorrogação da dívida, 
mas também prazo de carência do Plano PESA, do 
RECOOP e da securitização. São necessários recur-
sos emergenciais, adiantamento do custeio. 

O Rio Grande, apesar de comparecer todo ano 
com sua produção na mesa do brasileiro, de exportar 
e gerar divisas para a Nação, neste momento, pede 
socorro. Não pedimos migalhas, tampouco favor, mas 
um direito. Se necessário, responderemos com traba-
lho e produção em dobro.

O Rio Grande sempre foi altivo, mas, no momento, 
precisa do auxílio da Nação. Esperamos que o Presi-
dente da República e seus Ministros tenham sensi-
bilidade e socorram os pequenos, médios e grandes 
produtores. A seca não escolhe o tamanho da produ-
ção, ataca todos. 

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero abordar neste momento assunto da 
reportagem da revista Veja, que fala da possibilidade 
de o Partido dos Trabalhadores ter recebido 5 milhões 
de dólares das FARC. Se isso é verdade ou não, não 
sei. Mas eu sei que, em 1999, o Governador do Rio 
Grande do Sul era o Sr. Olívio Dutra, atual Ministro das 
Cidades; e o colombiano Hernán Ramirez, à época, 
embaixador das FARC, foi recebido no Palácio Piratini. 
Ele entrou escondido, mas foi descoberto por um foca 
de um jornal local. Então, a notícia saiu na imprensa 
do Rio Grande do Sul e do Brasil. 

Após essa visita, em que os laços entre o PT 
gaúcho e as FARC seguramente foram costurados e 
acertados, outro personagem que representa as FARC 
foi figura de proa no Fórum Social Mundial, em 2000, 
inclusive com entrevista de página nos jornais locais 
do Rio Grande do Sul.

Portanto, se há conexão ou parceria entre as 
FARC e o Partido dos Trabalhadores, se alguém tem 
alguma dúvida, que chame para depor e prestar es-
clarecimentos o Sr. Ministro Olívio Dutra. Tenho cer-
teza de que S.Exa. tem casos pitorescos para relatar 
das inúmeras visitas que os embaixadores das FARC 
fizeram ao então Governo democrático e popular do 
Sr. Olívio Dutra.

Corre entre nós uma lista de assinaturas para a 
instalação de uma CPI das FARC. Se ela for criada, 
sugiro que o Sr. Olívio Dutra comece a contar história. 
Porque onde há fumaça, com certeza, há fogo. Dos 5 
milhões, não sei, mas que a relação PT brasileiro e 
as FARC é antiga, não tenho dúvida. Não apenas eu, 
todo o Rio Grande sabe que ela é real, verdadeira. 
Seguramente, essa cooperação aconteceu, acontece 
e vai continuar acontecendo. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência indaga se algum dos Srs. Deputados dei-
xou de votar. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
encerrada a votação.

A Mesa vai proclamar o resultado:

VOTARAM

SIM:      97 
NÃO:     275
ABSTENÇÃO:     01
TOTAL:      373

É Rejeitada a Emenda nº 8, Objeto do Destaque 
de Bancada do PFL.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição : MPV Nº 228/2004 – DVS PFL EMEN-
DA N°8 

Início Votação : 15/03/2005 19:25 

Fim Votação : 15/03/2005 19:40 

Presidiram a Votação: José Thomaz Nonô –

Resultado da Votação 
Sim:      97 
Não:      275 
Abstenção:     1 
Total da Votação:    373

Orientação 
PT – Não 
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PMDB – Não 
PFL – Sim 
PSDB – Sim 
PP – Não 
PTB – Não 
PL/PSL – Não 
PPS – Não 
PSB – Não 
PDT – Não 
PCdoB – Não 
PV – Não 
PRONA – Sim 
MINORIA – Sim 
GOV. – Não 
Partido Bloco Voto 
Art. 17 1 
Total Quorum: 374 

RORAIMA 

Alceste Almeida PMDB Não 
Almir Sá PL PL/PSL Não 
Luciano Castro PL PL/PSL Não 
Maria Helena PPS Não 
Pastor Frankembergen PTB Não 
Total Roraima : 5 

AMAPÁ 

Davi Alcolumbre PFL Sim 
Dr. Benedito Dias PP Não 
Eduardo Seabra PTB Não 
Hélio Esteves PT Não 
Janete Capiberibe PSB Não 
Jurandil Juarez PMDB Não 
Total Amapá : 6 

PARÁ 

Anivaldo Vale PSDB Sim 
Ann Pontes PMDB Não 
Asdrubal Bentes PMDB Não 
Babá S.Part. Sim 
José Priante PMDB Não 
Josué Bengtson PTB Não 
Nilson Pinto PSDB Sim 
Paulo Rocha PT Não 
Raimundo Santos PL PL/PSL Não 
Zé Geraldo PT Não 
Zé Lima PP Não 
Zenaldo Coutinho PSDB Sim 
Zequinha Marinho S.Part. Não 
Total Pará : 13 

AMAZONAS 

Átila Lins PPS Não 
Carlos Souza PP Não 

Francisco Garcia PP Não 
Humberto Michiles PL PL/PSL Não 
Lupércio Ramos PMDB Não 
Pauderney Avelino PFL Sim 
Silas Câmara PTB Não 
Vanessa Grazziotin PCdoB Não 
Total Amazonas : 8 

RONDÔNIA 

Agnaldo Muniz PP Não 
Anselmo PT Não 
Eduardo Valverde PT Não 
Marinha Raupp PMDB Não 
Miguel de Souza PL PL/PSL Não 
Natan Donadon PMDB Não 
Total Rondônia : 6 

ACRE 

Chicão Brígido PMDB Não 
Henrique Afonso PT Não 
João Correia PMDB Não 
Júnior Betão PL PL/PSL 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 
Homero Barreto PTB Não 
Osvaldo Reis PMDB Não 
Total Tocantins : 3 

MARANHÃO 

Antonio Joaquim PTB Não 
César Bandeira PFL Não 
Clóvis Fecury PFL Não 
Costa Ferreira PSC Não 
Dr. Ribamar Alves PSB Não 
Gastão Vieira PMDB Não 
João Castelo PSDB Sim 
Luciano Leitoa PSB Não 
Nice Lobão PFL Sim 
Paulo Marinho PL PL/PSL Não 
Pedro Fernandes PTB Não 
Remi Trinta PL PL/PSL Não 
Sebastião Madeira PSDB Sim 
Wagner Lago PP Não 
Total Maranhão : 14 

CEARÁ 

Almeida de Jesus PL PL/PSL Não 
Aníbal Gomes PMDB Não 
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Antenor Naspolini PSDB Sim 
Antonio Cambraia PSDB Sim 
Ariosto Holanda PSDB Não 
Bismarck Maia PSDB Sim 
João Alfredo PT Não 
José Linhares PP Não 
José Pimentel PT Não 
Léo Alcântara PSDB Sim 
Manoel Salviano PSDB Sim 
Marcelo Teixeira PMDB Não 
Mauro Benevides PMDB Não 
Moroni Torgan PFL Sim 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não 
Vicente Arruda PSDB Sim 
Total Ceará : 16 

PIAUÍ 

Átila Lira PSDB Sim 
B. Sá PPS Não 
Marcelo Castro PMDB Não 
Nazareno Fonteles PT Não 
Simplício Mário PT Não 
Total Piauí : 5 

RIO GRANDE DO NORTE 

Fátima Bezerra PT Não 
Henrique Eduardo Alves PMDB Não 
Ney Lopes PFL Sim 
Sandra Rosado PMDB Não 
Total Rio Grande do Norte : 4 

PARAÍBA 

Benjamin Maranhão PMDB Não 
Carlos Dunga PTB Não 
Domiciano Cabral PSDB Sim 
Enivaldo Ribeiro PP Não 
Lúcia Braga PMDB Não 
Luiz Couto PT Não 
Philemon Rodrigues PTB Não 
Total Paraíba : 7 

PERNAMBUCO 

André de Paula PFL Sim 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Não 
Fernando Ferro PT Não 
Gonzaga Patriota PSB Não 
Joaquim Francisco PTB Não 
Jorge Gomes PSB Não 
José Chaves PTB Não 
José Mendonça Bezerra PFL Sim 
Maurício Rands PT Não 
Osvaldo Coelho PFL Sim 
Pastor Francisco Olímpio PSB Abstenção 
Paulo Rubem Santiago PT Não 

Raul Jungmann PPS Sim 
Renildo Calheiros PCdoB Não 
Roberto Magalhães PFL Sim 
Total Pernambuco : 15 

ALAGOAS 

Benedito de Lira PP Não 
Helenildo Ribeiro PSDB Sim 
José Thomaz Nonô PFL Art. 17 
Jurandir Boia PDT Não 
Olavo Calheiros PMDB Não 
Rogério Teófilo PPS Não 
Total Alagoas : 6 

SERGIPE 

Heleno Silva PL PL/PSL Não 
Ivan Paixão PPS Não 
Jackson Barreto PTB Não 
João Fontes PDT Não 
Jorge Alberto PMDB Não 
Total Sergipe : 5 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB Não 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Sim 
Claudio Cajado PFL Sim 
Colbert Martins PPS Não 
Coriolano Sales PFL Sim 
Daniel Almeida PCdoB Não 
Edson Duarte PV Não 
Fábio Souto PFL Sim 
Félix Mendonça PFL Sim 
Fernando de Fabinho PFL Sim 
Guilherme Menezes PT Não 
Jairo Carneiro PFL Sim 
João Almeida PSDB Sim 
João Leão PL PL/PSL Não 
Jonival Lucas Junior PTB Não 
José Carlos Aleluia PFL Sim 
José Rocha PFL Sim 
Jutahy Junior PSDB Sim 
Luiz Alberto PT 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 
Pedro Irujo PL PL/PSL Não 
Reginaldo Germano PP Não 
Robério Nunes PFL Sim 
Severiano Alves PDT Não 
Walter Pinheiro PT Não 
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Zelinda Novaes PFL Sim 
Total Bahia : 32 

MINAS GERAIS 

Ademir Camilo PL PL/PSL Não 
Ana Guerra PT Não 
Aracely de Paula PL PL/PSL Não 
Carlos Melles PFL Sim 
Carlos Mota PL PL/PSL Não 
Carlos Willian PMDB Não 
César Medeiros PT Não 
Cleuber Carneiro PTB Não 
Custódio Mattos PSDB Sim 
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não 
Eduardo Barbosa PSDB Sim 
Eliseu Resende PFL Sim 
Fernando Diniz PMDB Não 
Geraldo Thadeu PPS Não 
Gilmar Machado PT Não 
Ibrahim Abi-Ackel PP Não 
Isaías Silvestre PSB Não 
Ivo José PT Não 
João Magalhães PMDB Não 
João Magno PT Não 
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL Não 
José Militão PTB Não 
José Santana de Vasconcellos PL PL/PSL Não 
Júlio Delgado PPS Não 
Leonardo Mattos PV Não 
Leonardo Monteiro PT Não 
Lincoln Portela PL PL/PSL Não 
Márcio Reinaldo Moreira PP Não 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL Não 
Odair Cunha PT Não 
Paulo Delgado PT Não 
Roberto Brant PFL Sim 
Romel Anizio PP Não 
Romeu Queiroz PTB Não 
Saraiva Felipe PMDB Não 
Sérgio Miranda PCdoB Não 
Silas Brasileiro PMDB Não 
Vadinho Baião PT Não 
Vittorio Medioli PSDB Sim 
Total Minas Gerais : 39 

ESPÍRITO SANTO 

Feu Rosa PP Não 
Iriny Lopes PT Não 
Jair de Oliveira PMDB Não 
Manato PDT Não 
Marcelino Fraga PMDB Não 
Marcus Vicente PTB Não 
Neucimar Fraga PL PL/PSL Não 

Nilton Baiano PP Não 
Renato Casagrande PSB Não 
Rose de Freitas PMDB Não 
Total Espírito Santo : 10 

RIO DE JANEIRO 

Aldir Cabral PFL Sim 
Alexandre Santos PMDB Não 
Almerinda de Carvalho PMDB Não 
Almir Moura S.Part. Não 
Antonio Carlos Biscaia PT Não 
Bernardo Ariston PMDB Não 
Carlos Nader PL PL/PSL Não 
Carlos Rodrigues PL PL/PSL Não 
Chico Alencar PT Não 
Deley PMDB Não 
Edson Ezequiel PMDB Não 
Eduardo Cunha PMDB Sim 
Eduardo Paes PSDB Sim 
Fernando Gabeira PV Sim 
Fernando Lopes PMDB Não 
Jair Bolsonaro PFL Sim 
Jandira Feghali PCdoB Não 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL Não 
José Divino PMDB Não 
Josias Quintal PMDB Não 
Juíza Denise Frossard PPS Sim 
Leonardo Picciani PMDB Não 
Luiz Sérgio PT Não 
Miro Teixeira PT Não 
Moreira Franco PMDB Sim 
Nelson Bornier PMDB Sim 
Paulo Feijó PSDB Sim 
Renato Cozzolino S.Part. Não 
Rodrigo Maia PFL Sim 
Total Rio de Janeiro : 29 

SÃO PAULO 

Alberto Goldman PSDB Sim 
Amauri Gasques PL PL/PSL Não 
Angela Guadagnin PT Não 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim 
Arlindo Chinaglia PT Não 
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim 
Ary Kara PTB Não 
Carlos Sampaio PSDB Sim 
Celso Russomanno PP Não 
Cláudio Magrão PPS Não 
Corauci Sobrinho PFL Sim 
Delfim Netto PP Não 
Devanir Ribeiro PT Não 
Dimas Ramalho PPS Não 
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Durval Orlato PT Não 
Edinho Montemor PL PL/PSL Não 
Enéas PRONA Sim 
Iara Bernardi PT Não 
Ildeu Araujo PP Não 
Ivan Valente PT Não 
Jamil Murad PCdoB Não 
João Batista PFL Sim 
João Paulo Cunha PT Não 
José Eduardo Cardozo PT Não 
José Mentor PT Não 
Jovino Cândido PV Sim 
Julio Semeghini PSDB Sim 
Lobbe Neto PSDB Sim 
Luciano Zica PT Não 
Luiz Carlos Santos PFL Sim 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não 
Luiza Erundina PSB Não 
Marcelo Barbieri PMDB Não 
Marcelo Ortiz PV Não 
Mariângela Duarte PT Não 
Medeiros PL PL/PSL Não 
Michel Temer PMDB Não 
Milton Monti PL PL/PSL Não 
Nelson Marquezelli PTB Não 
Neuton Lima PTB Não 
Paulo Kobayashi PSDB Sim 
Professor Irapuan Teixeira PP Não 
Professor Luizinho PT Não 
Ricardo Izar PTB Não 
Robson Tuma PFL Sim 
Rubinelli PT Não 
Salvador Zimbaldi PTB Não 
Silvio Torres PSDB Sim 
Telma de Souza PT Não 
Vanderlei Assis PP Não 
Vicentinho PT Não 
Walter Barelli PSDB Sim 
Wanderval Santos PL PL/PSL Não 
Xico Graziano PSDB Sim 
Zarattini PT Não 
Zulaiê Cobra PSDB Sim 
Total São Paulo : 57 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT Não 
Celcita Pinheiro PFL Sim 
Ricarte de Freitas PTB Não 
Teté Bezerra PMDB Não 
Thaís Barbosa PMDB Não 
Thelma de Oliveira PSDB Sim 
Total Mato Grosso : 6 

DISTRITO FEDERAL 

Alberto Fraga PTB Não 
Jorge Pinheiro PL PL/PSL Não 
Maninha PT Não 
Osório Adriano PFL Sim 
Wasny de Roure PT Não 
Total Distrito Federal : 5 

GOIÁS 

Barbosa Neto PSB Não 
Capitão Wayne PSDB Sim 
Enio Tatico PL PL/PSL Não 
Leandro Vilela PMDB Não 
Neyde Aparecida PT Não 
Pedro Chaves PMDB Não 
Ronaldo Caiado PFL Sim 
Sergio Caiado PP Sim 
Total Goiás : 8 

MATO GROSSO DO SUL 

Antônio Carlos Biffi PT Não 
Antonio Cruz PTB Sim 
Geraldo Resende PPS Não 
João Grandão PT Não 
Murilo Zauith PFL Sim 
Nelson Trad PMDB Não 
Total Mato Grosso do Sul : 6 

PARANÁ 

Affonso Camargo PSDB Sim 
Airton Roveda PTB Não 
André Zacharow PSB Não 
Cezar Silvestri PPS Não 
Chico da Princesa PL PL/PSL Não 
Colombo PT Não 
Dilceu Sperafico PP Não 
Dr. Rosinha PT Não 
Dra. Clair PT Não 
Eduardo Sciarra PFL Sim 
Gustavo Fruet PSDB Sim 
Hermes Parcianello PMDB Não 
Iris Simões PTB Não 
José Borba PMDB Não 
José Janene PP Não 
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim 
Max Rosenmann PMDB Sim 
Moacir Micheletto PMDB Não 
Nelson Meurer PP Não 
Osmar Serraglio PMDB Não 
Paulo Bernardo PT Não 
Ricardo Barros PP Sim 
Selma Schons PT Não 
Takayama PMDB Não 
Total Paraná : 24 
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SANTA CATARINA 

Adelor Vieira PMDB Não 
Carlito Merss PT Não 
Fernando Coruja PPS Não 
Gervásio Silva PFL Sim 
Ivan Ranzolin PP Não 
Jorge Boeira PT Não 
Leodegar Tiscoski PP Não 
Mauro Passos PT Não 
Paulo Afonso PMDB Não 
Paulo Bauer PFL Sim 
Valdir Colatto PMDB Não 
Zonta PP Não 
Total Santa Catarina : 12 

RIO GRANDE DO SUL 

Adão Pretto PT Não 
Alceu Collares PDT Não 
Augusto Nardes PP Não 
Beto Albuquerque PSB Não 
Cezar Schirmer PMDB Não 
Darcísio Perondi PMDB Sim 
Eliseu Padilha PMDB Sim 
Enio Bacci PDT Não 
Érico Ribeiro PP Não 
Francisco Turra PP Não 
Henrique Fontana PT Não 
Júlio Redecker PSDB Sim 
Kelly Moraes PTB Não 
Luciana Genro S.Part. Não 
Marco Maia PT Não 
Maria do Rosário PT Não 
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim 
Milton Cardias PTB Não 
Nelson Proença PPS Não 
Onyx Lorenzoni PFL Sim 
Osvaldo Biolchi PMDB Não 
Pastor Reinaldo PTB Não 
Paulo Pimenta PT Não 
Pompeo de Mattos PDT Não 
Wilson Cignachi PMDB Não 
Total Rio Grande do Sul : 25

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Deputado 
que me antecedeu fez uma série de ilações tentando 
envolver o Partido dos Trabalhadores com as FARC.

Apelo a S.Exa. no sentido de não enveredarmos 
pelo caminho de “onde há fumaça há fogo”, como dis-

se. Lembro ao ilustre Parlamentar que hoje foi julgado 
e condenado Hildebrando Pascoal, ex-Deputado do 
PFL, que tinha notórias ligações com o narcotráfico e 
com o crime organizado. Os partidos devem ter preo-
cupações com seus quadros, com suas relações, ob-
servar sua história, para não enveredar por esse tipo 
de argumento.

Sr. Presidente, devemos ter o maior respeito e 
preocupação com os fatos concretos. Peço a V.Exa. 
tão-somente que atente para a boa relação entre os 
Parlamentares e evite acusações indevidas e ilações 
irresponsáveis sobre os partidos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – No-
bre Deputado Fernando Ferro, a Mesa transmite o apelo 
de V.Exa. ao Plenário, até porque o ouvi de viva voz. 

O SR. PAULO BALTAZAR – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO BALTAZAR (PSB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tentei digitar 
meu número e não pude. Quero registar o voto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Deputado Paulo Baltazar, fique tranqüilo, que na próxi-
ma votação V.Exa. o registrará e ele será considerado. 
Fique tranqüilo. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-
bre a mesa requerimento de destaque da bancada 
do PFL.

Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, nos 

termos do art. 161, II, e § 2º, do Regimento 
Interno, destaque para votação em separa-
do da emenda nº 16, apresentada à MP nº 
228/2004.

Sala das Sessões,15 de março de 2005. 
– Rodrigo Maia, Líder do PFL.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
a palavra o Relator.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB – MG. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta emenda trata 
de tema alheio ao sentido da medida provisória.

A medida provisória, e depois o projeto de lei de 
conversão, trata do acesso da quebra do sigilo dos 
documentos que têm o último grau de sigilo. A emen-
da trata de questões administrativas, que devem ser 
buscadas em outra lei, não aqui.

A orientação da relatoria é para votar “não” à 
emenda do Deputado José Carlos Aleluia, do PFL.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
Relator já se manifestou contra.



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 06643 

Indago do autor, Deputado José Carlos Aleluia, 
se S.Exa. quer encaminhar. (Pausa.)

Presumo que não.
Nobre Deputado Rodrigo Maia, V.Exa., na condição 

de autor do destaque, quer encaminhar? (Pausa.)
Não quer encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 

votação a Emenda nº 16.

EMENDA Nº 16

Inclua-se, onde couber na Medida Provisória nº 
228, de 2004, o seguinte artigo:

“Art. Será gratuita a concessão de vista a 
documento, cobrando-se do interessado, nas 
demais formas de prestação de informação, 
exclusivamente o valor necessário para res-
sarcir o custo dos serviços e materiais utiliza-
dos, segundo tabela previamente fixada pela 
Administração.

§ 1º Estarão isentos de ressarcir os cus-
tos de que trata este artigo os que comprova-
rem incapacidade financeira para tal.

§ 2º A Administração tem o dever de pro-
ceder às buscas e pesquisas necessárias à 
geração de informação, incumbência que não 
poderá ser transferida aos interessados.” 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa vai ser bem ponderada: está em votação a Emen-
da nº 16: 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como 
estão. (Pausa.)

REJEITADA. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Não 

há mais emendas.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 

sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte
Redação final da medida provisória nº 228-A, 

de 2004
Projeto de lei de conversão nº 3, de 2005
Regulamenta a parte final do disposto no inciso 

XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal e 
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta a parte final do dis-

posto no inciso XXXIII do caput do art. 5º da Consti-
tuição Federal.

Art. 2º O acesso aos documentos públicos de 
interesse particular ou de interesse coletivo ou geral 
será ressalvado exclusivamente nas hipóteses em que 
o sigilo seja ou permaneça imprescindível à seguran-
ça da sociedade e do Estado, nos termos do disposto 

na parte final do XXXIII do caput do art. 5º da Cons-
tituição Federal.

Art. 3º Os documentos públicos que contenham 
informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado poderão ser classificados no 
mais alto grau de sigilo, conforme regulamento.

Art. 4º O Poder Executivo instituirá, no âmbito da 
Casa Civil da Presidência da República, Comissão de 
Averiguação e Análise de Informações Sigilosas, com 
a finalidade de decidir sobre a aplicação da ressalva 
ao acesso de documentos, em conformidade com o 
disposto nos parágrafos do art. 6º desta Lei.

Art. 5º Os Poderes Legislativo e Judiciário, o Mi-
nistério Público da União e o Tribunal de Contas da 
União disciplinarão internamente sobre a necessidade 
de manutenção da proteção das informações por eles 
produzidas, cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado, bem como a possibilidade 
de seu acesso quando cessar essa necessidade, ob-
servada a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e o 
disposto nesta Lei.

Art. 6º O acesso aos documentos públicos clas-
sificados no mais alto grau de sigilo poderá ser res-
tringido pelo prazo e prorrogação previstos no § 2º do 
art. 23 da Lei nº 8.159, de janeiro de 1991. 

§ 1º Vencido o prazo ou sua prorrogação de que 
trata o caput deste artigo, os documentos classifica-
dos no mais alto grau de sigilo tornar-se-ão de aces-
so público.

§ 2º Antes de expirada a prorrogação do prazo 
de que trata o caput deste artigo, a autoridade compe-
tente para a classificação do documento no mais alto 
grau de sigilo poderá provocar, de modo justificado, a 
manifestação da Comissão de Averiguação e Análise 
de Informações Sigilosas para que avalie se o acesso 
ao documento ameaçará a soberania, a integridade 
territorial nacional ou as relações internacionais do 
País, caso em que a Comissão poderá manter a per-
manência da ressalva ao acesso do documento pelo 
tempo que estipular. 

§ 3º Qualquer pessoa que demonstre possuir 
efetivo interesse poderá provocar, no momento que lhe 
convier, a manifestação da Comissão de Averiguação 
e Análise de Informações Sigilosas para que reveja a 
decisão de ressalva a acesso de documento público 
classificado no mais alto grau de sigilo.

§ 4º Na hipótese a que se refere o § 3º deste ar-
tigo, a Comissão de Averiguação e Análise de Infor-
mações Sigilosas decidirá pela:

I – autorização de acesso livre ou condi-
cionado ao documento; ou 

II – permanência da ressalva ao seu 
acesso.
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Art. 7º Os documentos públicos que contenham 
informações relacionadas à intimidade, vida privada, 
honra e imagem de pessoas e que sejam ou venham a 
ser de livre acesso poderão ser franqueados por meio 
de certidão ou cópia do documento que expurgue ou 
oculte a parte sobre a qual recai o disposto no inciso 
X do caput do art. 5º da Constituição Federal.

Parágrafo único. As informações sobre as quais 
recai o disposto no inciso X do caput do art. 5º da Cons-
tituição Federal terão o seu acesso restrito à pessoa 
diretamente interessada ou, em se tratando de morto 
ou ausente, ao seu cônjuge, ascendentes ou descen-
dentes, no prazo de que trata o  § 3 do art. 23 da Lei 
nº 8.159, de janeiro de 1991. 

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

Sala das Sessões, 15 de março de 2005. – Sérgio 
Miranda – Relator.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Os 
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o 

processado. 
O SR. NARCIO RODRIGUES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acom-
panhei a orientação do PSDB, na votação anterior.

O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
de acordo com o Partido Progressista, nas votações 
anteriores. 

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há 452 
Srs. Deputados na Casa, um quorum maravilhoso. É 
possível votarmos a PEC Paralela da Previdência hoje. 
Solicito a V.Exa. empenho para que a apreciemos.

Sr. Presidente, há 2 emendas aglutinativas que 
se reportam aos Destaques nºs 2 e 3. Ao serem vota-
das, tendo resolvido o resultado sobre elas, para dar 
demonstração clara de que não seja obstruída a con-
tinuidade da votação da PEC paralela da Previdência, 
peço os Autores que retirem seus destaques, porque 
já vai ocorrer sua votação nominal por meio das emen-
das aglutinativas.

É o apelo que eu faço.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Fica 
registrado o apelo do nobre Líder Professor Luizinho. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem são do orador.) – Sr. Presidente, digo a 
V.Exa. que discordo da proposta do Deputado Profes-
sor Luizinho.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
registrada sua discordância. 

O SR. MAURO LOPES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. MAURO LOPES (PMDB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PTB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
consegui votar na votação anterior. Voto conforme a 
orientação do partido.

O SR. DR. HELENO (PMDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei confor-
me a orientação do partido.

O SR. ROBERTO GOUVEIA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido na votação anterior. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
V.Exas. serão chamados a votar à saciedade durante 
a noite de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pró-
ximo item da pauta.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 227-C, DE 2004 

(Do Senado Federal)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 227-C, de 2004, que altera os artigos 37, 40, 
144, 194, 195 e 201 da Constituição Federal, 
para dispor sobre a Previdência Social, e dá ou-
tras providências; tendo pareceres: da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Redação, 
pela admissibilidade (Relator: 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 Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 136/99, 
apensada; e, no mérito, pela aprovação desta 
e das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
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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 
Proposta 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, apre-
sentadas 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, apensada (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 (José Thomaz Nonô) – Pas-
sa-se à votação da matéria.

Antes porém informo ao Plenário que ainda há 
sobre a Mesa os seguintes Destaques de Bancada 
nºs 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 e 13, uma vez que o 
Destaque de Bancada nº 1 já foi apreciado na sessão 
plenária de 15 de dezembro de 2004, bem como os 
Destaques Simples nºs 6 e 9.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 2 
PSDB

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, Vice-Líder do PDT; Sar-
ney Filho, Líder do PV; Moroni Torgan, Vice-Líder do 
PFL; Pastor Amarildo, Líder do PSC; Sandro Mabel, 
Líder do Bloco Parlamentar PL/PSL; Miguel de Sou-
za, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PL/PSL; Celso 
Russomanno, Vice-Líder do PP .

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 3 
(Bancada do PTB)

Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., nos termos 
do art. 161, § 2º do Regimento Interno, destaque para 
votação em separado da Emenda nº 19, apresenta-
da à PEC 227/04, para aprovar apenas a expressão: 
“Advogados e Agentes fiscais tributários dos Estados, 
Distrito Federal, organizados em carreira,”, constante 
da referida Emenda, para ser adicionada ao fina do 
inciso XI do art. 37 da CF/88.

Sala das Sessões, 8 de julho de 2004. – Roberto 
Magalhães, Vice-Líder do PTB.

REQUERIMENTO Nº 04 
(Bancada do PSDB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161, I, § 
2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, des-
taque para votação em separado do art. 40, § 1º. Inciso II, 
alínea b, constante do Substitutivo à Proposta de Emenda 
à Constituição nº 227-A, de 2004, que “Altera os arts. 37, 
40, 144, 194 e 201 da Constituição Federal, para dispor 
sobre a previdência social, e dá outras providências”. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 2004. – Antonio 
Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE PARA VOTAÇÃO  
EM SEPARADO Nº 05 
(Bancada do PMDB)

Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen-
tais, destaque para votação em separado – DVS, da 
Emenda nº 4.

Sala das Sessões, 12 de maio de 2004. – José 
Boba, Líder do PMDB; José Múcio Monteiro, Líder 
do PTB.

REQUERIMENTO Nº 07 
(Bancada do PSDB)

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161, I 
e § 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da expressão “exceto 
aposentadoria por tempo de contribuição”, constante do 
§ 12 do art. 201 do Substitutivo à Proposta de Emenda à 
Constituição nº 227-A, de 2004, que “Altera os arts. 37, 40, 
144, 194, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor 
sobre a previdência social, e dá outras providências.

Sala das Sessões, 8 de julho de 2004. – Antonio 
Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do PSDB.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 08 
(PFL)

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art. 
161, I e § 2º do Regimento Interno, destaque para vo-
tação em separado do art. 4º da PEC 227/04, visando 
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à sua aprovação em substituição ao art. 2º do Subs-
titutivo do Relator.

Sala das Sessões, de de 2004. – Onyx Loren-
zoni, Vice-Líder do PFL.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 10  
PFL 

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do art. 
161, I e § 2º do Regimento Interno, destaque para vo-
tação em separado do caput do art. 5º da PEC 227/04, 
visando à sua aprovação em substituição ao caput do 
art. 3º do Substitutivo do Relator.

Sala das Sessões, de de 2004. – Onyx Loren-
zoni, Vice-Líder do PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 11 
(Bancada do PDT)

Sr. Presidente, requeremos, nos termos do § 2º 
do art. 161 do Regimento Interno, destaque para vota-
ção em separado da expressão: “observando-se igual 
critério de revisão de pensões derivadas dos proven-
tos de servidores falecidos que se aposentarem em 
conformidade com este artigo”, constante do art. 4º da 
PEC 227-A/2004, para ser acrescida no final do § 2º 
do artigo 3º do Substitutivo do Relator.

Sala das Sessões, 8 de julho de 2004. – Assinam: 
Severiano Alves, Vice-Líder do PDT; Walter Pinhei-
ro, PT; Dra. Clair, PT; Nelson Pellegrino, PT; Jandira 
Feghali, PCdoB; Manato, PDT; Ivan Valente, Vice-Lí-
der do PT; Mauro Passos, PT; Vanessa Grazziotin, 
PCdoB; Orlando Fantazzini, PT; Luiz Alberto, PT; 
Alice Portugal, PCdoB; Paulo Rubem Santiago, PT; 
João Alfredo, PT; Inácio Arruda, Vice-Líder do PCdoB; 
Nazareno Fonteles, PT; Babá; João Fontes.

DESTAQUE DE BANCADA Nº 12 
PFL

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa, nos termos 
do art. 161, II e § 2º do Regimento Interno, destaque 
para votação em separado da Emenda nº 26, apresen-
tada à PEC 227-B/04.

Sala das Sessões, 8 de julho de 2004. – Onyx 
Lorenzoni, Vice-Líder do PFL.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE Nº 13 
(Bancada do PL)

Sr. Presidente, requeiro destaque da Emenda nº 
34, que foi rejeitada para aprovação, com o seguinte 
texto:

Substitua-se o art. 6º da PEC 227/04 pelo se-
guinte:

“Art. 6º. Esta emenda constitucional terá vigência 
retroativa à data de vigência da Emenda Constitucio-
nal nº 41, de 2003. 

Sala de Comissões, 8 de julho de 2004. – Car-
los Mota, Vice-Líder do Bloco Parlamentar PL/PSL; 
Dra. Clair, PT.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 
sobre a Mesa também as seguintes Emendas Agluti-
nativas nºs 1, 2 e 3: 

EMENDA AGLUTINATIVA Nº 1

EMENDA AGLUTINATIVA À PROPOSTA  
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 227, DE 2003

Suporte: Emendas nºs 1-CE e 19-CE. 

Inclui os Delegados de Polícia, os Advogados e 
os Agentes Fiscais Tributários dos Estados e Distrito 
Federal, organizados em carreira, no subteto do res-
pectivo Poder Judiciário. 

Com base no art. 118, § 3º c/c art. 122 do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, propõe-
se a fusão das seguintes expressões constantes das 
Emendas de nºs 1/04-CE e 19/04-CE, “aos Delegados 
de Polícia (1/04-CE), Advogados e Agentes Fiscais 
tributários dos Estados, Distrito Federal, organizados 
em carreira” (1904-CE), ao final do inciso XI do art. 37 
da Constituição Federal. 

Justificação

Quando da aprovação da reforma da previdência, 
Proposta de Emenda à Constituição nº 40, de 2003, 
foi alterada a redação do art. 37, inciso XI da Cons-
tituição Federal, para o estabelecimento de limites à 
remuneração, ao subsídio, pensão ou outra espécie 
remuneratória no âmbito da União, dos Estados, Dis-
trito Federal e Municípios. 

Ocorre que o estabelecimento puro e simples do 
determinado pela Emenda Constitucional ocasionou 
algumas incongruências, tais como a aplicação como 
limite aos Delegados de Polícia, Advogados e Agen-
tes Fiscais tributários dos Estados e Distrito Federal 
o subsídio mensal do Governador.

Tais carreiras são de fundamental importância 
para o funcionamento da máquina estatal, exigindo-se 
para seu ingresso concurso público de provas e títu-
los. Submetê-los ao subsídio mensal do Governador 
do Estado é um desestímulo a estes profissionais, já 
que o estabelecimento da remuneração do Chefe do 
Executivo é determinado por razões políticas em de-
trimento das técnicas.

Neste contexto, apresentamos a presente emen-
da aglutinativa com o fim de submeter os Delegados 
de Policia, Advogados e Agentes fiscais tributários dos 
Estados e Distrito Federal ao subsídio mensal dos De-
sembargadores do Tribunal de Justiça local. 
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Estamos certos, pela relevância da medida ora 
proposta, e em face das razões aqui expostas que, 
com o indispensável apoio dos eminentes pares, será 
esta emenda aprovada. 

Sala das Sessões, 14 de março de 2005. – Fer-
nando Coruja, Vice-Líder do PPS; Severiano Alves, 
Líder do PDT; Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do 
PTB.

EMENDA AGLUTINATIVA DE PLENÁRIO Nº 2

Dê-se à fusão da Emenda nº 1, objeto do des-
taque nº 2, com a Emenda nº 19, objeto do destaque 
nº 3, a redação abaixo para ser adicionada ao final do 
inciso XI do art. 37 da CF/88, com o fim de conceder 
às categorias profissionais que especifica o mesmo 
subteto do Poder Judiciário.

(...) “aos Delegados de Polícia da Carrei-
ra e Agentes Fiscais tributários dos Estados, 
Distrito Federal, organizados em carreira”.

Sala das Sessões, 15 de março de 2005. – Depu-
tados José Janene, Líder do PP; e Severiano Alves, 
Líder do PDT.

EMENDA AGLUTINATIVA DE PLENÁRIO Nº 03

Art. 1º Ficam aglutinadas a Emenda 1 e a Emenda 
19 com a redação que se segue, a fim de serem incor-
poradas ao tecto do inciso XI, do art. 37 da CF/88:

“(......) Delegados de Polícia de carreira, 
Advogados e Agentes fiscais tributários dos 
Estados, do Distrito Federal, organizados em 
carreira, e aos Defensores Públicos.”

Justificação

O objetivo da Emenda é tão somente estender 
às categorias dos Delegados de Policia de carreira e 
dos Agentes fiscais tributários estaduais o teto salarial 
equivalente ao subsídio dos desembargadores.

A título de exemplificação, o in ciso XI do art. 37 
passaria a ter a seguinte redação:

Art. 37 ...................................................
XI – a remuneração e o subsídio dos 

ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, autárquicas 
e fundacional dos membros de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, dos detentores de 
mandato eletivo e dos demais agentes políti-
cos e os proventos, pensões ou outra espécie 
remuneratória, percebidos cumulativamente ou 
não, incluídas as vantagens pessoais ou de 
qualquer outra natureza, não poderão exceder 
o subsídio mensal, em espécie dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se 
como limite nos Municípios, o subsídio do 
Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, 
o subsídio mensal do Governador no âmbito 
do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados 
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Le-
gislativo e o subsídio dos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça, limitado a noventa in-
teiros e vinte e cinco centésimos por cento do 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Po-
der Judiciário, aplicável este limite aos mem-
bros do Ministério Público, aos Procuradores, 
Delegados de Policia de carreira, Advogados 
e Agentes fiscais tributários dos Estados, do 
Distrito Federal, organizados em carreira, e 
aos Defensores Públicos;

Sala das Sessões, 15 de março de 2005. – Fer-
nando Coruja, Vice-Líder do PPS; Severiano Alves, 
Líder do PDT; Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do 
PTB.

O SR. MUSSA DEMES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MUSSA DEMES (PFL – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com a Liderança do partido.

O SR. ZARATTINI – Sr. Presidente, peço a pa-
lavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO ZA-
RATTINI QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Não 
há necessidade de contradita. A Mesa acolhe a ques-
tão de ordem e, depois, responderá a ela.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presi-
dente, V.Exa. pode não aceitar, mas tenho direito de 
contraditar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – En-
tão, contradite. 

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
a matéria é vencida, pois já houve decisão de V.Exa. 
na sessão anterior.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Por 
isso, a Mesa acolheu a questão de ordem e vai res-
ponder oportunamente.

O SR. JÚLIO CESAR – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JÚLIO CESAR (PFL – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, meu voto foi de acordo com o partido.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
em primeiro lugar, apelo aos Srs. Líderes e às Sras. 
e aos Srs. Deputados para que o painel desta sessão 
seja mantido na sessão extraordinária. Acredito que 
todos concordarão, porque queremos votar a PEC da 
Previdência. 

Sr. Presidente, nosso Regimento é sábio. E é pela 
sabedoria do Regimento que recorro a V.Exa. 

Peço que V.Exa. atente para o § 1º do art. 122, 
que trata das emendas aglutinativas, já distribuídas 
ao Plenário: 

“Art. 122................................................ 
§ 1º Quando apresentada pelos Autores, 

a emenda aglutinativa implica a retirada das 
emendas das quais resulta”.

A Emenda Aglutinativa nº 1 é resultado da junção 
da Emenda nº 1 e da Emenda nº 19, pelo Regimento, 
automaticamente retiradas. 

Minha questão de ordem é esta: segundo o § 1º 
do art. 122 do Regimento Interno, quando apresentada 
pelos autores, a emenda aglutinativa implica a retirada 
das emendas das quais resulta. Portanto, as Emendas 
nºs 1 e 19 estão automaticamente retiradas. Se estão 
retiradas, não há como ter emenda aglutinativa sobre 
elas e não há também como ter os Destaques nºs 2 e 
3, sobre emendas que não existem.

Era esta a minha questão de ordem, para que 
V.Exa. declare a prejudicialidade das Emendas e tam-
bém dos Destaques nºs 2 e 3, referentes à Emenda 
Aglutinativa nº 1, a fim de que possamos ser impecá-
veis com a inteligência de nosso Regimento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 

não pode prosperar a proposta do Deputado Profes-
sor Luizinho. S.Exa. cita o § 1º do art. 122 para pre-
judicar as outras emendas e, assim fazendo, impedir 
que sejam suporte das emendas aglutinativas. Mas os 
Deputados que apresentam as emendas, José Militão e 
João Campos, não assinam as emendas aglutinativas. 
Portanto, não tem cabimento a proposta do Deputado 
Professor Luizinho. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa resolve a questão de ordem. Mesmo que assi-
nassem, a questão de ordem não prosperaria, nobre 
Deputado Professor Luizinho, porque não assinaram, 
evidentemente, as emendas dos Líderes.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
implícita a aceitação. São emendas aglutinativas. Re-
sultam de outras emendas. E as emendas das quais 
resultam, obviamente, deixam de existir, porque se tra-
ta de construir algo novo para superar o passado. Nós 
não podemos ficar reincidindo. Nós fazemos algo novo 
para superar o passado e, depois, mantemos... Está 
implícito, é implícito, sempre foi assim, sempre agimos 
assim, sempre nos pautamos dessa forma. 

Nós estamos criando, aqui, um processo que é 
interminável. Eu vou fazer 20 votações, aglutinando 
pedaço por pedaço, o tempo todo, porque o autor não 
assinou? É implícito que o autor assinou, concordou.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O Regimento per-
mite isso, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – No-
bre Deputado Professor Luizinho, a Mesa tem pro-
fundo respeito por V.Exa., mas indefere a questão de 
ordem. 

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sob 
protestos, estou recorrendo à Comissão de Constitui-
ção e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa recebe o recurso, com protesto e tudo.
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O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nossa 
sessão foi prorrogada por 1 hora. Às 20h, termina. Eu 
quero saber qual será o procedimento da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Às 
20h, V.Exa. saberá, nobre Deputado Arnaldo Faria 
de Sá.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação a Emenda Aglutinativa nº 3: 

EMENDA AGLUTINATIVA DE PLENÁRIO Nº 3

Art. 1º Ficam aglutinadas a Emenda 1 e a Emenda 
19 com a redação que se segue, a fim de serem incor-
poradas ao tecto do inciso XI, do art. 37 da CF/88:

“(......) Delegados de Polícia de carreira, 
Advogados e Agentes fiscais tributários dos 
Estados, do Distrito Federal, organizados em 
carreira, e aos Defensores Públicos.”

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – En-
careço a atenção de V.Exas., para que possamos bem 
votar a matéria, que é controvertida: 

O SR. PASTOR AMARILDO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PASTOR AMARILDO (PMDB – TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

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 (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa mais uma vez vai esclarecer que teremos uma 
série de votações e que as presenças serão compu-
tadas em razão das votações posteriores. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – No-
bre Deputado Arnaldo Faria de Sá, tem V.Exa. a pala-
vra, para encaminhar, como autor. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, esta emenda aglutinativa corrige distorção 
havida em sessão da semana passada, quando o Sr. 
Relator disse que, se fosse admitida a expressão “de-
legados de polícia de carreira”, cairia o subteto, por 
interpretação equivocada de maneira propositada, já 
que S.Exa. poderia ter encontrado a solução. 

Esta emenda aglutinativa não mexe com o texto 
da PEC paralela já aprovado. Nós garantimos às cha-
madas carreiras típicas de estado, aos agentes tribu-

tários, aos delegados de polícia, ambos em carreira, 
e aos defensores públicos a situação garantida pela 
PEC paralela.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, na 
discussão travada na semana passada, o Sr. Relator 
tentou, de maneira transversa, levar esta Casa a co-
meter um equívoco, ao dizer que, se admitíssemos a 
inserção do delegado de polícia de carreira no grupo, 
estaríamos acabando com o subteto. 

Essa não era a nossa intenção. O objetivo é per-
mitir que as chamadas carreiras jurídicas incorporem 
o delegado de polícia de carreira. 

Outra emenda garante como carreira típica de 
estado os agentes tributários dos Estados e do Dis-
trito Federal. 

Esta ementa aglutinativa é clara, não deixa mar-
gem a dúvida. Compreende toda a PEC paralela na 
garantia do subteto já estabelecido no seu art. 37 e alí-
neas e permite a inclusão no grupo dos delegados de 
polícia de carreira, dos agentes tributários dos Estados 
e do Distrito Federal e dos defensores públicos.

Sr. Presidente, o tempo permitiu que corrigís-
semos eventuais distorções que poderiam ter ficado 
no ar. 

Com esta emenda aglutinativa, resolvemos to-
das os questionamentos relacionados à manutenção 
do teto, do subteto, e permitimos que os delegados de 
polícia de carreira e os agentes tributários tenham sua 
situação definida. 

Aliás, todos nós, como Parlamentares, estamos 
preocupados com a segurança pública nos Estados 
e nos Municípios. Queremos garantir a segurança da 
população. Precisamos dar moral ao delegado de po-
lícia, para que possa garantir a segurança da popula-
ção. Como os delegados de polícia poderão garantir 
a segurança se estiverem inseguros? 

A aprovação desta emenda garantirá essa si-
tuação.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma questão de ordem, sobre o 
processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, parece-me não ser possível colocar a matéria em 
votação sem o parecer do Relator. E parece-me que 
o Relator não emitiu seu parecer sobre as emendas 
aglutinativas.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – É 
absolutamente regimental a ponderação de V.Exa.
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Darei a palavra ao Relator, nobre Deputado José 
Pimentel.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, nós apresentamos a Emenda Aglutinativa nº 
1, que prevê a inclusão dos delegados, advogados e 
auditores fiscais.

A Emenda nº 3 prevê a mesma coisa. Foi inclu-
so o defensor, mas o defensor já está no texto cons-
titucional. Então, na verdade, a nossa emenda teria 
preferência sobre a Emenda nº 3, porque a palavra 
defensor já está no texto.

Queria que V.Exa., observando o art. 159, pelo 
menos considerasse idênticos e colocasse em votação 
em conjunto, porque são a mesma coisa. 

A interpretação de que a inclusão do defensor 
público ampliaria a Emenda Aglutinativa nº 3 não pros-
pera, porque isso está no texto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa decidirá tempestivamente a questão de ordem 
de V.Exa.

A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei o partido.

O SR. EDMAR MOREIRA (Bloco/PL – MG. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, vo-
tei de acordo com a orientação do PL.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado José Pimentel, Re-
lator da matéria.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
primeiro registro que faço é exatamente sobre a ques-
tão de ordem levantada pelo Líder do PPS. 

A Emenda Aglutinativa nº 3 copia texto do inci-
so XI do art. 37 da Constituição ao incluir defensores 
públicos com o único objetivo de tentar justificar a 
sua diferença da Emenda Aglutinativa nº 1. O texto é 
idêntico, com acréscimo do que já está em vigor, na 
Constituição Federal.

Outro ponto. Assistimos a toda uma argumen-
tação dos servidores públicos – aqui nominados de-
legados, advogados e agentes fiscais tributários – de 
que os Governadores poderiam reduzir seus salários, 
o que prejudicaria essas carreiras importantes para os 
Estados-membros.

Preocupados com isso, aprovamos, em primeiro 
turno, uma nova redação, acrescentando o § 3º ao art. 
28 da Constituição Federal:

“Art. 28..................................................
§ 3º Os subsídios do Governador serão 

fixados em valor, no mínimo, igual a cinqüenta 
por cento do subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal”. 

Com essa redação, nenhum Governador pode-
rá ter remuneração inferior a 50% da de um Ministro 
do STF, que hoje é de R$9.650,00. Como já há pro-
jeto fixando a nova remuneração desses Ministros 
em R$21.500,00, 50% correspondem exatamente a 
R$10.750,00.

Portanto, essa primeira preocupação, legítima, 
dos servidores públicos estaduais de que poderia um 
determinado Governador reduzir os seus subsídios e, 
com isso, prejudicar os servidores públicos do Executi-
vo, nós a resolvemos com esse parágrafo do art. 28.

A segunda grande argumentação é que alguns 
Estados são detentores de orçamento significativo e 
podem apresentar remuneração muito maior. Temos, 
entre os 26 Estados e o Distrito Federal, grande dese-
quilíbrio financeiro-orçamentário. Há Estados das Regi-
ões Norte e Nordeste cujo Orçamento é muito inferior 
ao de algumas capitais das Regiões Sul e Sudeste.

Para resolver isso, incluímos o § 12 ao art. 37 
da Constituição. 

O que diz esse parágrafo? 

“Para os fins do disposto no inciso XI, 
fica facultado aos Estados e ao Distrito Fe-
deral fixar, em seu âmbito, mediante emenda 
às respectivas Constituições e Lei Orgânica, 
como limite único, o subsídio mensal dos De-
sembargadores do respectivo Tribunal de Jus-
tiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se 
aplicando o disposto neste parágrafo aos sub-
sídios dos Deputados Estaduais e Federais e 
dos Vereadores”.

Portanto, Sr. Presidente, quando votamos o texto-
base da PEC paralela, tivemos o cuidado de fixar um 
piso mínimo de remuneração para os Srs. Governado-
res, a fim de evitar a redução dessas remunerações. 

Estamos autorizando, constitucionalmente, que 
os Estados de maior poder aquisitivo ou os que tenham 
maior receita possam ter teto único. E este é exata-
mente o teto dos desembargadores.

Portanto, nosso parecer é contrário à Emenda 
Aglutinativa nº 3, de Plenário, em face dessas funda-
mentações.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. JOÃO PIZZOLATTI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO PIZZOLATTI (PP – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
Professor Luizinho, que falará contra a matéria.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero deixar cla-
ro aos Srs. Parlamentares, para que registremos bem 
nesta noite: como Deputadas e Deputados Federais, 
temos o dever, a tarefa de zelar pela coisa pública no 
País como um todo, de zelar pela independência fe-
derativa. É obrigação do Plenário zelar pela autono-
mia federativa. 

Qualquer Parlamentar que for eleito no ano que 
vem para Governadora ou Governador poderá cuidar 
das carreiras dos funcionários públicos do seu Esta-
do, à exceção de algumas, com regras próprias, par-
ticulares. Coisa simples. Por exemplo, o delegado de 
polícia, no meu Estado, pertence ao mesmo plano de 
carreira da Polícia Militar. Vamos dizer à Assembléia 
Legislativa de São Paulo que não pode, não deve e 
não têm competência para manter o delegado nesse 
plano de carreira, porque vamos vincular o cargo ao 
de desembargador. 

Anulamos decisão da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo. Anulamos a autonomia do Go-
vernador de mandar um projeto para sua Assembléia. 
E ao fazê-lo estamos usando um plano articulado e 
que tem efeito cascata internamente. Se houver equi-
paração para o delegado, o que V.Exas. acham que 
as Polícias Militares de todos os Estados brasileiros 
vão fazer? Vão querer ou não equiparação? Farão ou 
não greve? Irão às ruas reivindicar os mesmos direi-
tos ou não? 

São 2 planos, tanto da Polícia Militar quanto da 
Polícia Civil. Se tiver o delegado, vai ter o escrivão, 
vai ter o investigador, vai ter o carcereiro. Se tiver o 
coronel, vai ter o soldado. V.Exas. sabem o custo dis-
so no Estado? Conversaram com os Governadores? 
Eu tenho responsabilidade com o meu País, não pos-
so permitir que a Câmara dos Deputados adentre os 
Estados federativos de nosso País e o nosso sistema 
republicano e vá imiscuir-se em algo que é particular 
e pessoal deles. 

E – não contentes com isso – há 2 destaques 
idênticos. Copiaram num deles um pedaço da Consti-
tuição, e, por aberração e ofensa à inteligência desta 
Casa, é bem provável que tenhamos de votar nesta 
noite 2 textos idênticos, que pedem, primeiro, que in-

cluamos os delegados, depois, os advogados e os 
agentes fiscais tributários dos Estados. 

As Emendas nºs 1 e 3 são idênticas. A Emenda 
nº 3 só inclui os defensores públicos, copiando o que já 
consta da Constituição brasileira. Não só fazem a ofen-
sa, a violência constitucional, como querem fazer com 
que repisemos sobre o erro de forma determinada. 

Peço à base aliada, para o bem da relação fe-
derativa, para o bem da autonomia, pelo respeito às 
economias estaduais e para o equilíbrio da Federação, 
que encaminhe o voto “não”. 

Eu, por dever de ofício, quero e vou votar con-
trariamente. Reitero a cada um que faça uma reflexão 
pessoal, não faça uma contenda política, porque o País 
não merece ser destruído por esse motivo. Aqui está 
em jogo a Federação, os nossos Estados, a relação 
entre os Poderes. 

É o que peço a cada Deputado, a cada Deputada, 
votando “não” a esta emenda.

A SRA. ZULAIÊ COBRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, não 
posso permitir os argumentos usados pelo Deputado 
Professor Luizinho a respeito da questão do policial 
militar e do policial civil. S.Exa. não conhece nada a 
respeito, eu o perdôo.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presiden-
te, a Deputada Zulaiê Cobra deve mudar o linguajar. 
E não é questão de ordem. Se S.Exa. quer defender 
os delegados, tem direito.

A SRA. ZULAIÊ COBRA – Não os estou defen-
dendo.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Recebi o co-
ronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. V.Exa. 
deveria ter conversado com ele. Quem não conhece 
é V.Exa.

A SRA. ZULAIÊ COBRA – Os seus argumentos 
não existem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência acaba de suspender a palavra dos Srs. 
Parlamentares. Primeiro, Deputada Zulaiê Cobra, com 
todo o apreço que tenho por V.Exa., não há questão 
de ordem. Segundo, deslustra o Parlamento uma fala 
anti-regimental de ambos os Srs. Deputados, principal-
mente numa sessão tão importante como esta.

É a ponderação que faço a V.Exas.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Rodrigo Maia, para falar 
a favor da matéria.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, inscrevi-me para falar a 
favor da matéria como Parlamentar, não como Líder do 
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meu Partido. Inscrevi-me depois de ouvir as palavras 
do Líder do Governo, Deputado Professor Luizinho, 
que começou o seu pronunciamento dizendo que de-
veríamos defender a independência federativa. É exa-
tamente o que o Governo de S.Exa. não faz quando, 
todos os meses, manda para o Congresso medidas de 
aumento da carga tributária, concentrando-a na União. 
(Muito bem! Palmas.)

Logo após, Sr. Líder do Governo, V.Exa. falou 
da preocupação com os gastos. Mostrarei a V.Exa. a 
preocupação do seu Governo com os gastos nos úl-
timos anos.

Gastos da Presidência, só esses gastos, que infe-
lizmente não saíram na imprensa hoje. Outros serviços 
de terceiros, Gabinete da Presidência da República. 
No último ano do Governo Fernando Henrique: 62 mi-
lhões, 613 mil reais. No primeiro ano do Governo Lula: 
131 milhões de reais. No ano passado: 247 milhões, 
755 mil reais.

Darei mais uma informação a V.Exas., direi como 
foi gasto. O Sr. Duda Mendonça e sua empresa rece-
beram, no ano de 2003, dessa pequena parcela do 
Orçamento da União, 16 milhões, 722 mil reais.

E não se assustem, que vem pior. No ano pas-
sado, a empresa Duda Mendonça e Associados Ltda. 
recebeu 65 milhões, 323 mil reais deste Governo. E 
ainda pior, a empresa Lew, Lara Propaganda e Comu-
nicação Ltda., recebeu, em 2003, 3 milhões, 139 mil 
reais. No ano passado, cresceu pouco, Sr. Presiden-
te, apenas 1.000%, foi para 34 milhões, 681 mil reais. 
(Muito bem! Palmas.)

A Matiz e Comunicação recebeu 4 milhões em 
2003 e 39 milhões em 2004. Fora isso, a FUNASA 
gastou 6 milhões de reais em medicamentos no ano 
passado, e em passagens, 28 milhões de reais. 

Este é o Governo que quer economizar, que quer 
ser tão rígido com os delegados. 

Essas categorias são a chave do estado moder-
no, o monopólio da força, da aplicação das leis e da 
arrecadação dos tributos. 

Por isso, voto favoravelmente ao destaque. (Mui-
to bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa esclarece que já falaram 2 oradores a favor e 2 
contra a matéria. 

Colherei a orientação dos Srs. Líderes.
Como vota o PSC? (Pausa.)
Como vota o PRONA?
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-

NA – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PRONA vota “sim”.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV libera 
a bancada.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apre-
sentei questão de ordem que V.Exa. disse que respon-
deria tempestivamente. Como já estamos em processo 
de votação...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Res-
ponderei a V.Exa., fique tranqüilo. Estou colhendo as 
orientações.

O SR. FERNANDO CORUJA – Mas ficará pre-
judicada.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Antes 
de dar início, responderei a V.Exa. Fique tranqüilo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PCdoB?

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PCdoB vota “sim”. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PDT?

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de 
encaminhar o voto, o PDT quer manifestar-se contra 
a fala do Deputado Professor Luizinho. 

Eu já fui da bancada do PT, já vi esses delegados 
todos serem eleitores do PT, de Lula, de José Dirceu. 
O Brasil está assistindo a mais uma traição. 

O PDT encaminha o voto “sim”, a favor do ser-
viço público e contra a transferência de dinheiro pelo 
Governo aos banqueiros.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PSB, Deputado Renato Casagrande?

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
discussão passada, argumentos muito fortes sobre o 
fim dos subtetos dos Estados acabaram orientando a 
decisão de todas as bancadas.

Quando votamos a PEC nº 41, transferimos pro-
curadores e defensores públicos do teto do Poder 
Executivo para o teto do Poder Judiciário. Achávamos 
legítimo e natural que carreiras como a de delegado 
tivessem o mesmo tratamento, pois igualmente requer 
curso de Direito. Achávamos justa a reivindicação, mas 
decidimos não votar a matéria para não correr o ris-
co de acabar com o subteto dos Estados. Agora, en-
controu-se uma saída para a questão, com a emenda 
aglutinativa em apreciação. 

Apesar de não estar totalmente seguro quan-
to ao processo desta votação, o PSB, respeitando a 
posição de alguns Parlamentares, encaminha o voto 
“sim”. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PPS?

A SRA. JUÍZA DENISE FROSSARD (PPS – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
o PPS vota “sim”. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o Bloco Parlamentar PL/PSL?

O SR. CARLOS RODRIGUES (Bloco/PL – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, a quem interessa o 
delegado de polícia bem remunerado, com venci-
mentos equiparados aos do Judiciário? Acho que 
interessa à sociedade brasileira, porque, quanto 
maior o salário de um delegado, mais dificilmente 
ele será corrompido e mais responsabilidade ele 
terá para com a população, e é na delegacia que 
nasce a ação penal.

O Partido Liberal é um aliado do Governo. Nós 
debatemos a questão hoje e decidimos liberar a ban-
cada, a pedido do Deputado Federal que hoje é Diretor 
do DNIT, o Delegado de Polícia Civil Alexandre Silvei-
ra, membro do PL. 

A bancada está liberada, mas meu voto pessoal 
será “sim”, porque acho que um delegado bem pago 
serve melhor à sociedade brasileira.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o Partido Trabalhista Brasileiro?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
se aprovarmos esta emenda, teremos resolvido 5 vo-
tações, porque não precisaremos votar as Emendas 
Aglutinativas nºs 1 e 2 nem as Emendas dos Deputados 
João Campos e Roberto Magalhães, e ainda garan-
timos a segurança pública e a arrecadação tributária 
nas carreiras típicas de estado.

Esta emenda, da lavra do Deputado José Militão e 
da bancada do PPS, resguarda, sem dúvida nenhuma, 
o interesse das categorias referidas, a quem garantire-
mos segurança jurídica, sem nenhuma equiparação.

Parabéns a esta Casa. O voto é “sim”. (Pal-
mas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PP?

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PP – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
acaso fôssemos acolher qualquer das argumentações 
do Relator, Deputado José Pimentel, sem dúvida ne-
nhuma nosso voto seria contrário a esta emenda. Do 
mesmo modo, se acolhêssemos as definições exalta-
das do ilustre Líder do Governo, Deputado Professor 
Luizinho, também, sem sombra de dúvida, votaríamos 
contra.

Ao declinar nosso voto, não prestamos nenhu-
ma homenagem especial aos delegados, nem temos 

o propósito de agradá-los. Estamos votando a favor 
da emenda porque nenhuma das razões apresenta-
das contra ela encontra eco em nosso raciocínio e em 
nosso conhecimento da Constituição. (Palmas.)

Nosso voto não tem, portanto, nenhuma conota-
ção de simpatia a qualquer classe; é dado no sentido 
da integração harmônica das diversas disposições da 
nossa Constituição Federal relativas às modificações 
da Previdência. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PSDB?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, a emenda que pretende colocar no mesmo 
subteto do Judiciário os delegados de polícia é de 
autoria de um companheiro nosso, o Deputado João 
Campos. Nosso partido foi que destacou a emen-
da. Mas, como se viu na última sessão, ela tem 
um vício de origem, porque, ao ser apresentada, 
eliminou, inadvertidamente, os subtetos – não por 
que se desejasse isso. Ninguém pretende acabar 
com os subtetos, muito menos o Deputado João 
Campos e o PSDB. 

Nossa disposição é apoiar o conceito de que os 
delegados, em razão da função judicial que exercem, 
não têm de ser tratados de forma diferente da dispen-
sada a outras carreiras do Poder Judiciário. Porém, esta 
emenda aglutinativa atingiu outras carreiras, além das 
carreiras do Judiciário, contemplou carreiras típicas do 
Executivo – carreiras de estado, é verdade, mas típicas 
do Executivo, que tem outro subteto. 

Meu voto pessoal será contrário a esta emenda 
aglutinativa, mas há posições divergentes na bancada. 
Por isso, o PSDB libera o voto. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Esgotado o tempo regimental desta sessão, vou 
encerrá-la e convocar outra extraordinária para logo 
mais, às 20h29min, e, diante da manifestação unâ-
nime de que devemos votar hoje a PEC Paralela, 
transfiro o quorum desta sessão para a sessão ex-
traordinária.

VII – Encerramento

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB 
Luciano Castro PL PL/PSL
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Badu Picanço PL PL/PSL
Davi Alcolumbre PFL 
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Dr. Benedito Dias PP 
Hélio Esteves PT 
Jurandil Juarez PMDB 
Total de Amapá: 5

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Babá S.Part. 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 9

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Pauderney Avelino PFL 
Silas Câmara PTB 
Total de Amazonas: 4

RONDÔNIA

Anselmo PT 
Marinha Raupp PMDB 
Total de Rondõnia: 2

ACRE

Chicão Brígido PMDB 
João Correia PMDB 
Júnior Betão PL PL/PSL
Perpétua Almeida PCdoB 
Total de Acre: 4

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Eduardo Gomes PSDB 
Pastor Amarildo PMDB 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
João Castelo PSDB 
Luciano Leitoa PSB 
Nice Lobão PFL 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PL/PSL
Antonio Cambraia PSDB 
Arnon Bezerra PTB 
José Pimentel PT 

Léo Alcântara PSDB 
Marcelo Teixeira PMDB 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 9

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Marcelo Castro PMDB 
Mussa Demes PFL 
Paes Landim PTB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 5

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Sandra Rosado PMDB 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Domiciano Cabral PSDB 
Inaldo Leitão PL PL/PSL
Lúcia Braga PMDB 
Marcondes Gadelha PTB 
Wellington Roberto PL PL/PSL
Total de Paraíba: 6

PERNAMBUCO

Joaquim Francisco PTB 
José Chaves PTB 
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 
Roberto Freire PPS 
Roberto Magalhães PFL 
Total de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

Ivan Paixão PPS 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Aroldo Cedraz PFL 
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Colbert Martins PPS 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Duarte PV 
Geddel Vieira Lima PMDB 
João Almeida PSDB 
Jonival Lucas Junior PTB 
Luiz Alberto PT 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Pedro Irujo PL PL/PSL
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 12

MINAS GERAIS

Ana Guerra PT 
Aracely de Paula PL PL/PSL
César Medeiros PT 
Dr. Francisco Gonçalves PTB 
Edmar Moreira PL PL/PSL
Fernando Diniz PMDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
Júlio Delgado PPS 
Leonardo Mattos PV 
Marcello Siqueira PMDB 
Maria do Carmo Lara PT 
Osmânio Pereira PTB 
Romeu Queiroz PTB 
Silas Brasileiro PMDB 
Vadinho Baião PT 
Virgílio Guimarães PT 
Vittorio Medioli PSDB 
Total de Minas Gerais: 18

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Marcelino Fraga PMDB 
Renato Casagrande PSB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
Alexandre Santos PMDB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura S.Part. 
André Costa PT 
Bernardo Ariston PMDB 
Deley PMDB 
Fernando Gabeira PV 
Itamar Serpa PSDB 
Jandira Feghali PCdoB 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL
Juíza Denise Frossard PPS 
Julio Lopes PP 
Laura Carneiro PFL 
Leonardo Picciani PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Total de Rio de Janeiro: 16

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL PL/PSL
Angela Guadagnin PT 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Delfim Netto PP 
Dimas Ramalho PPS 
Durval Orlato PT 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Enéas PRONA 
Iara Bernardi PT 
Ivan Valente PT 
Jefferson Campos PMDB 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Medeiros PL PL/PSL
Milton Monti PL PL/PSL
Nelson Marquezelli PTB 
Neuton Lima PTB 
Paulo Kobayashi PSDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Roberto Gouveia PT 
Rubinelli PT 
Silvio Torres PSDB 
Telma de Souza PT 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL
Vanderlei Assis PP 
Vicente Cascione PTB 
Wanderval Santos PL PL/PSL
Xico Graziano PSDB 
Zarattini PT 
Total de São Paulo: 37

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Teté Bezerra PMDB 
Thaís Barbosa PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB 
Jorge Pinheiro PL PL/PSL
Maninha PT 
Osório Adriano PFL 
Total de Distrito Federal: 4
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GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
João Campos PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Leandro Vilela PMDB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Rubens Otoni PT 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PL PL/PSL
Sergio Caiado PP 
Total de Goiás: 11

MATO GROSSO DO SUL

Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Airton Roveda PTB 
Alex Canziani PTB 
Cezar Silvestri PPS 
Colombo PT 
Dilceu Sperafico PP 
Hermes Parcianello PMDB 
José Borba PMDB 
José Janene PP 
Osmar Serraglio PMDB 
Paulo Bernardo PT 
Selma Schons PT 
Total de Paraná: 11

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL 
Ivan Ranzolin PP 
Jorge Boeira PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Bauer PFL 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Alceu Collares PDT 
Beto Albuquerque PSB 
Eliseu Padilha PMDB 
Francisco Turra PP 
Henrique Fontana PT 
Kelly Moraes PTB 
Luciana Genro S.Part. 
Luis Carlos Heinze PP 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Milton Cardias PTB 
Nelson Proença PPS 
Orlando Desconsi PT 

Paulo Gouvêa PL PL/PSL
Paulo Pimenta PT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 15

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Francisco Rodrigues PFL 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Gervásio Oliveira PMDB 
Total de Amapá: 1

TOCANTINS

Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Neiva Moreira PDT 
Pedro Novais PMDB 
Terezinha Fernandes PT 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Gorete Pereira PMDB 
Inácio Arruda PCdoB 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Moraes Souza PMDB 
Total de Piauí :1

RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Iberê Ferreira PTB 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
José Múcio Monteiro PTB 
Marcos de Jesus PL PL/PSL
Ricardo Fiuza PP 
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

João Caldas PL PL/PSL
João Lyra PTB 
Total de Alagoas: 2
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BAHIA

Gerson Gabrielli PFL 
João Carlos Bacelar PFL 
Josias Gomes PT 
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PMDB 
Jaime Martins PL PL/PSL
Mário Heringer PDT 
Reginaldo Lopes PT 
Total de Minas Gerais: 4

RIO DE JANEIRO

André Luiz S.Part. 
Carlos Santana PT 
Jorge Bittar PT 
Reinaldo Betão PL PL/PSL
Roberto Jefferson PTB 
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

João Herrmann Neto PDT 
Marcos Abramo PFL 
Orlando Fantazzini PT 
Paulo Lima PMDB 
Total de São Paulo: 4

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Welinton Fagundes PL PL/PSL
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Tatico PL PL/PSL
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Pedro Canedo PP 
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Giacobo PL PL/PSL
Odílio Balbinotti PMDB 
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB 
Luci Choinacki PT 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Francisco Appio PP 
Tarcísio Zimmermann PT 
Total de Rio Grande do Sul: 2

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – En-
cerro a sessão, convocando outra, Extraordinária, 
para hoje, terça-feira, dia 15, às 20h29min, com a 
seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Votação 
1

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 227-C , DE 2004 
(Do Senado Federal)

Continuação da votação, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 227-C, de 2004, que altera os artigos 37, 40, 
144, 194, 195 e 201 da Constituição Federal, 
para dispor sobre a Previdência Social, e dá ou-
tras providências; tendo pareceres: da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Redação, 
pela admissibilidade (Relator: 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 Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 136/99, 
apensada; e, no mérito, 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 
Proposta 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, apresen-
tadas 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, apensada (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.

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 28 
minutos.)
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Ata da 30ª Sessão, Extraordinária, Noturna, 
 em 15 de março de 2005

Presidência dos Srs. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Presidente,  
Inocêncio Oliveira, 1º Secretário

ÀS 20 HORAS E 29 MINUTOS COMPA-
RECEM OS SRS.:

Severino Cavalcanti
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Eduardo Gomes
Givaldo Carimbão
Jorge Alberto
Geraldo Resende

RORAIMA

ALCESTE ALMEIDA PMDB
ALMIR SÁ PL PL/PSL
FRANCISCO RODRIGUES PFL
LUCIANO CASTRO PL PL/PSL
MARIA HELENA PPS
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 7

AMAPÁ

BADU PICANÇO PL PL/PSL
DR. BENEDITO DIAS PP
EDUARDO SEABRA PTB
HÉLIO ESTEVES PT
JANETE CAPIBERIBE PSB
JURANDIL JUAREZ PMDB
Total de Amapá: 6

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 PL/PSL
VIC PIRES FRANCO PFL
WLADIMIR COSTA PMDB

ZÉ GERALDO PT
ZÉ LIMA PP
ZENALDO COUTINHO PSDB
ZEQUINHA MARINHO S.PART.
Total de Pará: 17

AMAZONAS

ÁTILA LINS PPS
CARLOS SOUZA PP
FRANCISCO GARCIA PP
HUMBERTO MICHILES PL PL/PSL
LUPÉRCIO RAMOS PMDB
PAUDERNEY AVELINO PFL
SILAS CÂMARA PTB
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 8

RONDÔNIA

AGNALDO MUNIZ PP
ANSELMO PT
EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PL PL/PSL
MARINHA RAUPP PMDB
MIGUEL DE SOUZA PL PL/PSL
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondõnia: 7

ACRE

CHICÃO BRÍGIDO PMDB
HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JÚNIOR BETÃO PL PL/PSL
NILSON MOURÃO PT
RONIVON SANTIAGO PP
ZICO BRONZEADO PT
Total de Acre: 7

TOCANTINS

ANA ALENCAR PSDB
DARCI COELHO PP
HOMERO BARRETO PTB
KÁTIA ABREU PFL
OSVALDO REIS PMDB
PASTOR AMARILDO PMDB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 7
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MARANHÃO

ANTONIO JOAQUIM PTB
CÉSAR BANDEIRA PFL
CLÓVIS FECURY PFL
COSTA FERREIRA PSC
DR. RIBAMAR ALVES PSB
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
LUCIANO LEITOA PSB
NICE LOBÃO PFL
PAULO MARINHO PL PL/PSL
PEDRO FERNANDES PTB
REMI TRINTA PL PL/PSL
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
WAGNER LAGO PP
Total de Maranhão: 15

CEARÁ

ALMEIDA DE JESUS PL PL/PSL
ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANÍBAL GOMES PMDB
ANTENOR NASPOLINI PSDB
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
VICENTE ARRUDA PSDB
Total de Ceará: 19

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MORAES SOUZA PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 8

RIO GRANDE DO NORTE

ÁLVARO DIAS PDT

FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
NÉLIO DIAS PP
NEY LOPES PFL
SANDRA ROSADO PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 6

PARAÍBA

CARLOS DUNGA PTB
DOMICIANO CABRAL PSDB
ENIVALDO RIBEIRO PP
INALDO LEITÃO PL PL/PSL
LÚCIA BRAGA PMDB
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
RICARDO RIQUE PL PL/PSL
WELLINGTON ROBERTO PL PL/PSL
Total de Paraíba: 10

PERNAMBUCO

ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
GONZAGA PATRIOTA PSB
JOAQUIM FRANCISCO PTB
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
LUIZ PIAUHYLINO PDT
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
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PFL
Total de Pernambuco: 19

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
HELENILDO RIBEIRO PSDB
JURANDIR BOIA PDT
OLAVO CALHEIROS PMDB
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 5

SERGIPE

BOSCO COSTA PSDB
CLEONÂNCIO FONSECA PP
HELENO SILVA PL PL/PSL
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IVAN PAIXÃO PPS
JACKSON BARRETO PTB
JOÃO FONTES PDT
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 7

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
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
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 PL/PSL
REGINALDO GERMANO PP
ROBÉRIO NUNES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELINDA NOVAES PFL
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 36

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PL PL/PSL
ANA GUERRA PT
ARACELY DE PAULA PL PL/PSL
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CARLOS MELLES PFL
CARLOS MOTA PL PL/PSL
CARLOS WILLIAN PMDB

CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PTB
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
DR. FRANCISCO GONÇALVES PTB
EDMAR MOREIRA PL PL/PSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELISEU RESENDE PFL
FERNANDO DINIZ PMDB
GERALDO THADEU PPS
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAÍAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO MAGNO PT
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
MAURO LOPES PMDB
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR CUNHA PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
ROBERTO BRANT PFL
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
SILAS BRASILEIRO PMDB
VADINHO BAIÃO PT
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLI PSDB
Total de Minas Gerais: 49

ESPÍRITO SANTO

FEU ROSA PP
IRINY LOPES PT
JAIR DE OLIVEIRA PMDB
MANATO PDT
MARCELINO FRAGA PMDB
MARCUS VICENTE PTB
NEUCIMAR FRAGA PL PL/PSL
NILTON BAIANO PP
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RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 10

RIO DE JANEIRO

ALDIR CABRAL PFL
ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PMDB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA S.PART.
ANDRÉ COSTA PT
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
BERNARDO ARISTON PMDB
CARLOS NADER PL PL/PSL
CARLOS RODRIGUES PL PL/PSL
CHICO ALENCAR PT
DELEY PMDB
DR. HELENO PMDB
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PV
FERNANDO LOPES PMDB
FRANCISCO DORNELLES PP
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PFL
JANDIRA FEGHALI PCdoB
JOÃO MENDES DE JESUS PSL PL/PSL
JOSÉ DIVINO PMDB
JOSIAS QUINTAL PMDB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
JULIO LOPES PP
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
LUIZ SÉRGIO PT
MIRO TEIXEIRA PT
MOREIRA FRANCO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
PAULO BALTAZAR PSB
PAULO FEIJÓ PSDB
RENATO COZZOLINO S.PART.
ROBERTO JEFFERSON PTB
RODRIGO MAIA PFL
SANDRO MATOS PTB
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMDB
Total de Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
AMAURI GASQUES PL PL/PSL
ANGELA GUADAGNIN PT

ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
ARY KARA PTB
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
CLÁUDIO MAGRÃO PPS
CORAUCI SOBRINHO PFL
DELFIM NETTO PP
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
DURVAL ORLATO PT
EDINHO MONTEMOR PL PL/PSL
EDNA MACEDO PTB
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
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 BARBIERI PMDB
MARCELO ORTIZ PV
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL PL/PSL
MICHEL TEMER PMDB
MILTON MONTI PL PL/PSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
NEUTON LIMA PTB
PAULO KOBAYASHI PSDB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO IZAR PTB
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PTB
SILVIO TORRES PSDB
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TELMA DE SOUZA PT
VADÃO GOMES PP
VALDEMAR COSTA NETO PL PL/PSL
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTE CASCIONE PTB
VICENTINHO PT
WALTER BARELLI PSDB
WANDERVAL SANTOS PL PL/PSL
XICO GRAZIANO PSDB
ZARATTINI PT
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 67

MATO GROSSO

CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
RICARTE DE FREITAS PTB
TETÉ BEZERRA PMDB
THAÍS BARBOSA PMDB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PTB
JORGE PINHEIRO PL PL/PSL
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PT
SIGMARINGA SEIXAS PT
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
CAPITÃO WAYNE PSDB
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
ENIO TATICO PL PL/PSL
JOÃO CAMPOS PSDB
JOVAIR ARANTES PTB
LEANDRO VILELA PMDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CHAVES PMDB
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL PL/PSL
SERGIO CAIADO PP
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 16

MATO GROSSO DO SUL

ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PTB

JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
AIRTON ROVEDA PTB
ALEX CANZIANI PTB
ANDRÉ ZACHAROW PSB
ASSIS MIGUEL DO COUTO PT
CEZAR SILVESTRI PPS
CHICO DA PRINCESA PL PL/PSL
COLOMBO PT
DILCEU SPERAFICO PP
DR. ROSINHA PT
DRA. CLAIR PT
EDUARDO SCIARRA PFL
GUSTAVO FRUET PSDB
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
OLIVEIRA FILHO PL PL/PSL
OSMAR SERRAGLIO PMDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
SELMA SCHONS PT
TAKAYAMA PMDB
Total de Paraná: 28

SANTA CATARINA

ADELOR VIEIRA PMDB
CARLITO MERSS PT
FERNANDO CORUJA PPS
GERVÁSIO SILVA PFL
IVAN RANZOLIN PP
JOÃO PIZZOLATTI PP
JORGE BOEIRA PT
LEODEGAR TISCOSKI PP
MAURO PASSOS PT
PAULO AFONSO PMDB
PAULO BAUER PFL
VALDIR COLATTO PMDB
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 13
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RIO GRANDE DO SUL

ADÃO PRETTO PT
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 TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JÚLIO REDECKER PSDB
KELLY MORAES PTB
LUCIANA GENRO S.PART.
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARCO MAIA PT
MARIA DO ROSÁRIO PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
PAULO GOUVÊA PL PL/PSL
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
WILSON CIGNACHI PMDB
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 29

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

lista de presença registra o comparecimento de 466 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

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

brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

II – LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Fica 

dispensada a leitura da ata da sessão anterior.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pas-

sa-se à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.

IV – ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pas-

sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 227-C, DE 2004 

(Do Senado Federal)

Continuação da votação, em primeiro turno, 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 227-C, 
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; tendo 
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação, pela admissibilidade (Relator: Dep. 
Maurício Rands); e do Relator da Comissão Espe-
cial, 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 
mérito, 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, apresen-
tadas à Proposta de Emenda à Constituição nº 
136/99, apensada, com substitutivo, e pela rejei-
ção 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 Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 136/99, apensada 
(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 (José Thomaz Nonô) – Em 
votação a Emenda Aglutinativa nº 3:

Emenda Aglutinativa de Plenário nº 3

Art. 1º Ficam aglutinadas a Emenda 1 e a Emenda 
19 com a redação que se segue, a fim de serem incor-
poradas ao tecto do inciso XI, do art. 37 da CF/88:

“(......) Delegados de Polícia de carreira, 
Advogados e Agentes fiscais tributários dos 
Estados, do Distrito Federal, organizados em 
carreira, e aos Defensores Públicos.”

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) –  Para 
orientar a bancada, concedo a palavra ao nobre Depu-
tado Pauderney Avelino.
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O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na semana passada, quando apre-
ciávamos esta matéria, houve uma confusão gene-
ralizada, porque o Plenário não estava devidamente 
informado sobre o destaque apresentado pelo PSDB. 
Quero dizer que foi oportuno obstruir-se e encerrar-
se aquela sessão a fim de que pudéssemos elaborar 
uma emenda aglutinativa, conforme sugestão do Líder 
do PFL, o Deputado Rodrigo Maia, e encontrar uma 
saída para atender, Sr. Presidente, não apenas os De-
legados de Polícia – aliás, quero render aqui, na pes-
soa do Deputado Moroni Torgan, Delegado de Polícia 
Federal que muito honra o Partido da Frente Liberal, 
minhas homenagens à categoria (palmas) – como 
também os defensores públicos e os agentes fiscais 
tributários, que incluímos nessa emenda aglutinativa. 
E igualmente rendo minhas homenagens aos SINDI-
FISCOs estaduais e à FENAFISCO, que tanto lutaram 
pela emenda, pela aprovação do destaque. 

Srs. Parlamentares, ouvi do Líder do PT e do Lí-
der do Governo insinuações e afirmações no sentido 
de que nós do PFL e do PSDB estaríamos destruindo 
o subteto. Isso não é verdade. Temos responsabilidade 
fiscal. Essa emenda não vai causar qualquer dano às 
finanças públicas estaduais. Não vai gerar aumento 
de despesa, Deputado Jairo Carneiro. O contrário fez 
o PT, que não votou a Lei da Responsabilidade Fiscal 
e hoje se acode dela para derrubar essa emenda tão 
cara aos auditores, delegados e defensores públicos. 

Vou avivar a memória dos Deputados aqui pre-
sentes e dos cidadãos que estão ouvindo-nos agora 
Brasil afora: o PT não votou a Lei da Responsabilidade 
Fiscal. Quem a aprovou fomos nós do PFL, do PSDB 
e da base do Governo passado.

Sr. Presidente, vamos votar “sim” porque temos 
respeito pelos aposentados e pensionistas e pelas 
carreiras de Estado, que o PFL defende. O PFL vai 
votar “sim” para ser coerente com a responsabilidade 
fiscal, ao contrário do PT, que chegou ao Governo e 
já foi tributando aposentados e pensionistas em 11%. 
Isso é um absurdo!

PT, minha gente, nunca mais! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência faz um apelo aos oradores para que se 
circunscrevam a orientar a sua bancada. O PFL não 
pode nem deve orientar a bancada do PT.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Com 
a palavra o nobre Líder do PMDB, o Deputado Jorge 
Alberto.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, essa 
matéria desde a semana passada suscitou debates os 

mais calorosos, e continua suscitando. Procurou-se, 
porém, aprimorar o texto da emenda aglutinativa, que 
reflete o desejo que tínhamos na semana passada, 
quando votamos essa matéria.

Na quarta-feira passada, pelo PMDB, encaminhei 
o voto “sim” ao Destaque nº 2, tendo ouvido a maioria 
dos colegas. O Líder tem que escutar o que pensa a 
maioria dos colegas. E no dia de hoje, mais uma vez, 
o PMDB encaminha o voto “sim”. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido Ver-
de conseguiu consultar sua bancada, e hoje a maioria 
decidiu refazer o pronunciamento anterior e mudar o 
voto no painel para “sim”. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o Partido dos Trabalhadores?

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados primeiro, cumprimento o Deputado 
João, que apresentou emenda visando não ao aumento 
das despesas nem ao rompimento com o teto, mas à 
inclusão dos Delegados de Polícia, na forma proposta 
nessa PEC Paralela. E foi a bancada do PT que alertou 
para o fato de que, da maneira como estava a propos-
ta, romper-se-ia com o teto. 

De maneira respeitosa, porém firme, aquele Depu-
tado que encaminhou a votação pelo PFL terminou 
seu discurso dizendo: “PT, nunca mais”. Isso não nos 
impressiona. Mas agir com irresponsabilidade para 
com o País, isso, com o PT no poder, nunca mais! Até 
porque foi a bancada do PT que fez com que a banca-
da do PSDB, de forma lúcida, responsável e coerente, 
percebesse que o encaminhamento dado na sessão 
anterior rompia com a moralidade no serviço público, 
que requer sejam cassadas as aposentadorias milio-
nárias que desonram o Brasil, que desonram o serviço 
público e acentuam a injustiça em um País que tem 
uma das piores distribuições de renda do planeta. Por-
tanto, a emenda aglutinativa, por incluir os delegados 
e outras carreiras mas não romper com o teto salarial 
nos Estados, evidentemente representa outra propos-
ta, e melhorada. 

Sabemos que outros partidos da base aliada li-
beraram o voto das suas bancadas exatamente para 
que no painel cada Deputado possa expressar sua 
opinião. Com a posição de defender o que é justo e 
coerente e de não permitir que se faça farra com o 
dinheiro público por meio de aposentadorias que são 
uma vergonha nacional, o PT também libera a sua 
bancada. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Com 
a palavra o Deputado Costa Ferreira. 

O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC 
vota “sim”, de forma unânime.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota a Minoria, nobre Deputado José Carlos 
Aleluia? (Pausa.)

Como vota o Governo, nobre Líder Professor 
Luizinho? 

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, para que fique registrado nos Anais 
da Casa e na nossa História, porque seremos cobra-
dos pelo dia de hoje, deixo claro que tínhamos um 
acordo com os Governos dos Estados no sentido de 
que cuidassem da política salarial de seus funcioná-
rios públicos. 

Essa emenda aglutinativa não trata de carreira 
do Judiciário. Não visa colocar os delegados e advo-
gados na carreira do Judiciário. Isso é assunto a ser 
tratado na reforma do Judiciário. Tratamos aqui única 
e exclusivamente de remuneração, de salário, ou seja, 
da vinculação dessas carreiras à de desembargador. 

Os Estados, pelas suas legislações, podem ter um 
teto único, o que acho interessante. Vejamos o exemplo 
do Governador do Estado de São Paulo:

“Faço saber que a Assembléia Legis-
lativa decreta e eu promulgo a seguinte lei 
complementar:

Art. 1º – Os vencimentos e as vantagens 
pecuniárias dos integrantes da Polícia Civil e 
da Polícia Militar são fixados de acordo com 
o disposto nesta lei complementar.”

A nobre Deputada tem uma cópia, para conhecer 
um pouco de seu Estado. 

O fato é que estamos interferindo nesse plano. 
Isso já foi votado no Estado de São Paulo e está sendo 
implantado nos demais Estados. E ainda, Sr. Presidente, 
estamos criando uma guerra entre a Polícia Militar e a 
Polícia Civil. A Polícia Militar é vinculada ao Exército. 
Estamos fazendo com que o teto passe a piso, porque 
haverá uma luta para se chegar rapidamente ao teto. 
Qual é o custo disso? A luta política pode permitir tudo, 
mas não isso aqui. Nós homens públicos não pode-
mos fazer com que a luta política leve a tal situação 
de constrangimento os Estados brasileiros.

Espero que de hoje até a votação em segundo 
turno os Srs. Governadores prestem um pouco de 
atenção e dialoguem com a Câmara dos Deputados, 
porque essa questão não atinge a União. Ela está posta 

para os Estados brasileiros, porque quebra o preceito 
da Unidade Federativa.

Sr. Presidente, a Liderança do Governo mantém 
sua posição de continuar indicando o voto “não”, por 
sua responsabilidade com a coisa pública em nosso 
País. 

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, depois das 
palavras do Líder do Governo, poderemos eleger na 
próxima eleição os Governadores em vez dos Depu-
tados, já que parece ser o Governo quem manda 
nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa passa a responder a questão de ordem levan-
tada pelo Deputado Fernando Coruja.

O Deputado Fernando Coruja argüiu, em primei-
ro lugar, a inadmissibilidade da Emenda Aglutinativa 
de Plenário nº 3, uma vez que ela inclui a expressão 
“defensores públicos”, que já se encontra contempla-
da na Constituição. 

A Presidência esclarece esse item e o porquê da 
ordem da votação. 

A qualquer Deputado é facultado, na emenda aglu-
tinativa, pinçar expressões de quaisquer das emendas. 
Na Emenda nº 19, com a qual aquela foi aglutinada, 
constava a expressão “defensores públicos”, além de 
outras, pelo que formalmente a emenda é plenamen-
te admissível.

A segunda parte da decisão refere-se ao porquê 
de votá-la: porque a Emenda nº 3, ao incluir “defensores 
públicos”, é mais abrangente do que as Emendas nºs 1 
e 2; daí a razão de votar-se primeiro a Emenda nº 3.

A terceira parte da decisão é esta: se acolher-
mos essa emenda, estarão prejudicadas as Emendas 
nºs 1 e 2. 

É a decisão da Mesa.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
não me engano, a eleição para o Parlamento é feita 
por Unidade Federativa. Pelo que disse o Líder do 
PFL, S.Exa. não precisa defender o Estado do Rio de 
Janeiro aqui. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
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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. BABÁ – Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. BABÁ (Sem Partido-PA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, a bancada do P-
SOL vota “sim” a essa emenda.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Deputado Babá, esperamos ver o P-SOL devidamente 
constituído em breve.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero saber 
se a Minoria agora virou Maioria, pela composição em 
que votam os partidos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Essa 
é uma questão procedente.

O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sobre 
a decisão de V.Exa., com a qual concordo, quero ape-
nas lembrar que não solicitei que a Emenda nº 3 fosse 
prejudicada. Minha emenda tem o mesmo objetivo.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Evi-
dentemente, até porque V.Exa. é um dos subscritores 
da Emenda nº 3. Jamais poderia imaginar que fosse 
propor algo inconstitucional.

O SR. FERNANDO CORUJA – Quero lembrar 
que o PPS foi o primeiro partido a apresentar emen-
da para inclusão dos delegados, auditores fiscais e 
advogados.

O SR. JOSÉ MILITÃO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ MILITÃO (PTB – MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o que estamos votando é nada mais, nada 
menos do que a inclusão de algumas carreiras típicas 
de Estado no inciso XI do art. 37 da Constituição, que 
fixa para essas carreiras um subteto diferente daque-
les fixados pelo Governador de Estado. Não estamos 

votando aumento de salário para servidor público es-
tadual, para delegado de polícia, para advogado ou 
para fiscal. A competência para conceder aumento de 
vencimento para as categorias estaduais é exclusiva-
mente da Assembléia Legislativa.

Quanto ao argumento aqui utilizado de que algu-
mas categorias da Polícia Militar em alguns Estados 
são vinculadas à categoria de delegado de polícia, 
quero dizer que cabe a esses Estados onde existe 
essa vinculação desfazê-la, ou seja, proceder à des-
vinculação. 

Sr. Presidente, quero agradecer à FEBRAFITE, 
por intermédio do Presidente Roberto Kupski, e à FE-
NAFISCO, por intermédio do Deputado João Eduardo 
Dado, o trabalho insistente, que muito colaborou para 
que houvesse neste plenário a opção pelo voto “sim”, 
que vamos ver manifestada daqui a pouco perante 
todo o Brasil.

Quero agradecer ainda ao Deputado Fernando 
Coruja, que pôde assinar em primeira mão a emenda 
aglutinativa do PTB, a Emenda nº 3, permitindo que 
pudéssemos esclarecer aquela confusão da última 
quinta-feira, quando vários Deputados não deram seu 
voto porque havia o temor, com muita razão, de que 
o texto apresentado pelo Deputado João Campos pu-
desse acabar com o subteto, e não era intenção de 
nenhum de nós que fizemos emendas em favor de di-
versas categorias eliminar esse subteto, assim como 
não é intenção de nenhum de nós fazer com que haja 
aumento salarial para as diversas categorias.

Um grande abraço a todos os fiscais do Brasil. 
(Palmas.)

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei com a orientação do partido.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com a bancada do PT.

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, hoje o Brasil acompanha esta votação, e, 
lamentavelmente, a posição apresentada pelo Líder 
do Governo mostra ao povo brasileiro qual é a cara 
do Governo do Presidente Lula. 
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Quem produziu a reforma da Previdência So-
cial, que tirou o direito dos servidores públicos de se 
aposentarem com salário integral e passou a cobrar 
contribuição dos inativos, foi o Governo Lula. Isso in-
clusive causou a expulsão de alguns Parlamentares 
da bancada do PT, como também a suspensão de 8 
deles, que dignamente se abstiveram na votação des-
sa reforma.

O Deputado Líder do Governo é conhecido no 
Brasil como “professor ruinzinho”. Quando estamos 
nas ruas, nas avenidas, nas praças, as pessoas que 
encontramos dizem que gostariam de ser Deputados 
para dar um cascudo no “professor ruinzinho”. Parece 
que hoje esse Deputado, para o povo brasileiro, traduz 
decepção, traição – e ainda vem dizer que o Governo 
Federal tem acordo com os Governos Estaduais! Ora, 
quem pariu Mateus que o embale! Quem pariu essa 
montanha da reforma da Previdência foi o Governo, 
que quer excluir os fiscais e os delegados, duas cate-
gorias que sempre estiveram ao lado do Partido dos 
Trabalhadores. Os fiscais dão sua vida para aumentar 
a arrecadação dos Estados! Os delegados de polícia 
também dão sua vida para nos proteger, e muitos dei-
xam órfãs suas famílias! É muita traição! 

Mas esta Casa hoje vai mostrar ao povo brasi-
leiro que não aceita cabresto. Vamos reunir mais de 
308 votos. O Presidente Lula e o Ministro José Dirceu 
não mandam na consciência de V.Exas. Precisamos 
libertar-nos do jugo de um Governo que quer escra-
vizar a consciência de cada representante do povo 
eleito dignamente. 

Quero dizer à população brasileira que daqui a 
pouco ela vai assistir a mais uma derrota, porque o 
PT liberou os Parlamentares da sua bancada, e eles 
votarão “sim” por causa da pressão das ruas, do povo 
aqui presente, enfim, da sociedade. Vamos em frente e 
aguardemos o painel, que registrará os nomes dos que 
traíram esses trabalhadores servidores públicos, mais 
especificamente os delegados e os fiscais de tributo.

Muito obrigado.
O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, convoco os 
Deputados para virem votar, porque estar ausente é o 
mesmo que votar contra a matéria. Que venham ime-
diatamente votar.

O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, neste momento falo muito mais aos milhões de 
brasileiros e brasileiras que nos estão assistindo pela TV 
Câmara do que ao Plenário da Câmara dos Deputados. 
O Deputado João Fontes, com seu linguajar altamente 
agressivo, falou em nome da ética, do compromisso. 
Ora, S.Exa. está aqui há 2 anos e já está falando pelo 
terceiro partido! Diz que o PT o expulsou por causa 
de uma votação. Desconheço que as pessoas com 
quem estava tão empenhado em construir um partido 
revolucionário lhe tenham criado algum problema. No 
entanto, apenas pelo interesse da lógica eleitoral no 
seu Estado, o Deputado abandonou a coerência do 
discurso de esquerda para se apoderar daquilo que 
há de mais atrasado: fazer discurso e ir para um par-
tido com a única preocupação de repetir o mandato. 
(Palmas. Tumulto no plenário.)

Sr. Presidente, vou agora relatar outro assunto. 
Disseram neste plenário que o Governo mantém po-
sição contrária a essa matéria visando economizar. É 
preciso deixar claro que a matéria que ora estamos 
votando, que diz respeito ao salário dos delegados, em 
nada afeta a União. Ela tem a ver diretamente com a 
folha de pagamento dos Estados. Não dá para entrar 
nesse jogo, senão teríamos de fazer aqui um debate 
com o Líder do PFL, um Deputado do Rio de Janeiro, 
porque muito melhor do que usar R$ 30 milhões da 
saúde em especulação financeira teria sido investi-los 
concretamente para que o setor não chegasse à si-
tuação de extrema vergonha a que chegou no meu 
Estado, desconsiderando aqueles que legitimamente 
precisam do serviço público do SUS.

Estamos criando mecanismos que levarão, em 
alguns entes federados, a posições conflitantes, como 
presenciamos em algumas ocasiões, com greves das 
Polícias Militar e Civil. 

A frase “PT, nunca mais” demonstra muito mais 
preocupação de fazer disputa política do que compro-
misso com o País. Talvez por isso o resultado mere-
ça depois mais reflexão dos Governadores com suas 
bancadas do que o posicionamento dos Deputados 
independentes desta Casa.

O SR. CLEONÂNCIO FONSECA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLEONÂNCIO FONSECA (PP – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
consegui votar pelo painel eletrônico. Quero votar “sim” e 
não estou conseguindo fazê-lo. (Muito bem. Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa autoriza a consignação do voto “sim” de V.Exa.
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O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se 
fosse exigido atestado de sanidade mental para ser 
Deputado, certamente muitos não estariam aqui, no 
momento, pela sua incoerência no discurso. (Tumulto 
no plenário.)

Em respeito à platéia que nos ouve e nos vê, 
quero dizer que aqueles que hoje defendem os dele-
gados de polícia e os auditores fiscais num passado 
bem recente aprovaram o fim da isonomia.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o Deputado 
está chamando-nos de loucos. O que é isso?

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
não há liberdade de expressão? Ouço todos os dias 
o PFL e o PSDB atacarem o PT e não posso usar a 
palavra?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
V.Exa. tem a palavra, Deputado Eduardo Valverde, 
mas peço que se atenha aos termos regimentais. Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Aqueles que vo-
taram aqui fazem populismo e demagogia com parte 
dos servidores públicos. Contudo, o Estado não é for-
mado somente por delegados, auditores, promotores e 
juízes. É formado também por merendeiras, médicos, 
professores, motoristas, agentes administrativos etc. É 
necessário pensar no Estado organizado, republicano, 
com carreiras tecnicamente estruturadas.

É fácil defender aqueles que têm voz, mas é muito 
difícil defender a maioria silenciosa, que não está aqui 
neste momento para defender seus interesses. É bom 
lembrar que em 1998 a Emenda nº 19 acabou com o 
Regime Jurídico Único. O Estado foi autorizado a con-
tratar pela CLT. Terceirizou-se o serviço público brasi-
leiro. Portanto, esses que levantam a voz em defesa 
do Estado brasileiro no passado quiseram destruí-lo, 
privatizá-lo. Quiseram quebrar o Regime Jurídico Úni-
co e a estabilidade. 

Sr. Presidente, só esta noite está na pauta, em 
regime de urgência, a autorização para constituir 5 
universidades federais. É dessa forma que se organi-
za o Estado, que se organiza e se fortalece o ensino 
público, e não com demagogia e populismo. 

A SRA. ZULAIÊ COBRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP. Questão 
de ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
peço, com base no art. 17 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, que V.Exa. mande retirar dos 
Anais da Casa e das notas taquigráficas o palavreado 
indecente e chulo do Deputado que acabou de se pro-
nunciar. S.Exa. chamou-nos a todos nós Deputados de 
loucos e débeis mentais. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa examinará ponderadamente o pronunciamento 
do Deputado Eduardo Valverde. 

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Todo 
Deputado pode encaminhar o seu juízo de valor. Não 
é necessário contraditar. 

A SRA. ZULAIÊ COBRA – Não, não, não, Sr. 
Presidente. Desse jeito, não.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
bom, Excelência.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
fui ofendido e tenho o direito de resposta.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Não 
há o que contraditar. Foi oferecida apenas uma recla-
mação.

A SRA. ALICE PORTUGAL – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. ALICE PORTUGAL (PCdoB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, a 
PEC Paralela, sem dúvida, cumpre papel fundamental 
no debate da redução dos danos causados pela refor-
ma previdenciária. Temos de deixar claro que, nesta 
noite, estamos tratando não dos salários de delegados 
ou das outras categorias que se mobilizaram, mas de 
teto para aposentadoria.

O salário dos delegados, na maioria dos Esta-
dos brasileiros, é muito ruim. Na Bahia, o salário é de 
1 mil e 200 reais, abaixo do que se paga no Piauí. Boa 
parte da categoria desses delegados hoje é composta 
por mulheres. A verdade é que a articulação dessas 
categorias levou a esse parâmetro de teto, mas isso 
não agredirá o subteto dos Municípios ou o subteto 
dos Estados. 

A imoralidade não voltará por nossas mãos. A 
imoralidade só volta quando a demagogia prevalece 
– o que está inibido pelo parecer do Deputado José 
Pimentel –, como quando um Governador, a exemplo 
do de Minas Gerais, rebaixa o próprio salário, dema-
gogicamente, para prejudicar os servidores. 

Repito: estamos tratando de teto para aposen-
tadoria e não de salário, que precisa ser elevado. O 
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Governo tem avançado por intermédio das mesas 
setoriais do setor público. Planos de carreira estão 
sendo aprovados, como nas universidades. O salário 
crescerá de acordo com a luta e com a sensibilidade 
do Governo, mas é preciso saber se o que estamos 
votando não agride a moralidade pública e o bom fun-
cionamento do Estado.

Por isso o meu voto, desde o primeiro momento, 
é “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao último orador, Deputado Robson 
Tuma.

O SR. ROBSON TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com muita alegria que assomo à tribuna 
hoje. Esta PEC Paralela teve sua votação iniciada no 
dia 6 de abril de 2004, ou seja, há mais de um ano. 
Havia expectativa, insistência e luta dos delegados, 
dos fiscais, dos defensores para que a matéria fosse 
aprovada.

Esta Casa, na disputa de idéias com o Governo, 
não queria estender, de maneira justa, os benefícios 
às únicas categorias de funcionários públicos que não 
estavam incluídos no subteto dos tribunais. Aliás, os 
Governos dos Estados ficaram com subteto, mas para 
o Governo Federal não há subteto, o que é também 
de se estranhar.

Assomo a esta tribuna com muita alegria para 
parabenizar todos os Parlamentares. Não me vou es-
tender porque todos, delegados, defensores, fiscais e 
nós, Parlamentares, queremos, ao se abrir o painel, 
ver estampada a vitória, que, mesmo depois de um 
ano, conseguimos. 

Esta Casa, o Parlamento, os Parlamentares, 
enfim, a democracia mostrou mais uma vez que é 
justa. 

Parabéns, Deputados! Parabéns a esta Casa 
pela vitória na votação dessa emenda aglutinativa, 
que estende aos delegados de polícia, advogados, 
agentes fiscais e defensores públicos os mesmos di-
reitos dos membros do Ministério Público e dos juízes 
estaduais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Thomaz 

Nonô) – A Presidência, de ofício, determina a não 
computação do voto manual do Deputado Cleonân-
cio Fonseca, uma vez que S.Exa. fez chegar à Mesa 
a informação de que votou.

Indago se algum dos Srs. Deputados presentes 
deixou de votar. (Pausa.)

Está encerrada a votação. (Pausa. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência vai proclamar o resultado: 

VOTARAM:

Sim:      399 
Não:      13 
Abstenções:     11 
Total:      423

É Aprovada a Emenda Aglutinativa nº 03. 
Estão Prejudicadas as Emendas Aglutinativas nºs 

1 e 2 e os Destaques de Bancada nºs 2 e 3.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição : PEC Nº 227/2004 – EMENDA AGLUTI-
NATIVA N° 3 

Início Votação : 15/03/2005 20:44 

Fim Votação : 15/03/2005 21:05 

Presidiram a Votação: José Thomaz Nonô 

Resultado da Votação 

Sim:      399 
Não:      13 
Abstenção:     11 
Total da Votação:    423 

Orientação 
PT – Liberado 
PMDB – Sim 
PFL – Sim 
PSDB – Liberado 
PP – Sim 
PTB – Sim 
PL/PSL – Liberado 
PPS – Sim 
PSB – Sim 
PDT – Sim 
PCdoB – Sim 
PV – Sim 
PRONA – Sim 
GOV. – Não 
Partido Bloco Voto 
Art. 17 1 
Total Quorum: 424 

RORAIMA 

Alceste Almeida PMDB Sim 
Almir Sá PL PL/PSL Sim 
Luciano Castro PL PL/PSL Sim 
Maria Helena PPS Sim 
Pastor Frankembergen PTB Sim 
Suely Campos PP Sim 
Total Roraima : 6 

AMAPÁ 

Badu Picanço PL PL/PSL Sim 
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Davi Alcolumbre PFL Sim 
Eduardo Seabra PTB Sim 
Gervásio Oliveira PMDB Sim 
Hélio Esteves PT Abstenção 
Janete Capiberibe PSB Sim 
Jurandil Juarez PMDB Sim 
Total Amapá : 7 

PARÁ 

Anivaldo Vale PSDB Sim 
Ann Pontes PMDB Sim 
Asdrubal Bentes PMDB Sim 
Babá S.Part. Sim 
José Priante PMDB Sim 
Josué Bengtson PTB Sim 
Nicias Ribeiro PSDB Sim 
Nilson Pinto PSDB Sim 
Paulo Rocha PT Abstenção 
Raimundo Santos PL PL/PSL Sim 
Vic Pires Franco PFL Sim 
Wladimir Costa PMDB Sim 
Zé Geraldo PT Sim 
Zé Lima PP Sim 
Zenaldo Coutinho PSDB Sim 
Zequinha Marinho S.Part. Sim 
Total Pará : 16 

AMAZONAS 

Átila Lins PPS Sim 
Carlos Souza PP Sim 
Francisco Garcia PP Sim 
Humberto Michiles PL PL/PSL Sim 
Lupércio Ramos PMDB Sim 
Pauderney Avelino PFL Sim 
Silas Câmara PTB Sim 
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim 
Total Amazonas : 8 

RONDÔNIA 

Agnaldo Muniz PP Sim 
Anselmo PT Sim 
Eduardo Valverde PT Sim 
Hamilton Casara PL PL/PSL Sim 
Marinha Raupp PMDB Sim 
Miguel de Souza PL PL/PSL Sim 
Natan Donadon PMDB Sim 
Total Rondônia : 7 

ACRE 

Chicão Brígido PMDB Sim 
Henrique Afonso PT Não 
João Correia PMDB Sim 
Júnior Betão PL PL/PSL Sim 
Nilson Mourão PT Não 

Perpétua Almeida PCdoB Sim 
Ronivon Santiago PP Sim 
Zico Bronzeado PT Sim 
Total Acre : 8 

TOCANTINS 

Ana Alencar PSDB Sim 
Darci Coelho PP Sim 
Homero Barreto PTB Sim 
Kátia Abreu PFL Sim 
Osvaldo Reis PMDB Sim 
Pastor Amarildo PMDB Sim 
Total Tocantins : 6 

MARANHÃO 

Antonio Joaquim PTB Sim 
César Bandeira PFL Sim 
Costa Ferreira PSC Sim 
Dr. Ribamar Alves PSB Sim 
Gastão Vieira PMDB Sim 
João Castelo PSDB Sim 
Luciano Leitoa PSB Sim 
Nice Lobão PFL Sim 
Pedro Fernandes PTB Sim 
Remi Trinta PL PL/PSL Sim 
Sebastião Madeira PSDB Sim 
Wagner Lago PP Sim 
Total Maranhão : 12 

CEARÁ 

Almeida de Jesus PL PL/PSL Sim 
André Figueiredo PDT Sim 
Aníbal Gomes PMDB Sim 
Antenor Naspolini PSDB Sim 
Antonio Cambraia PSDB Sim 
Ariosto Holanda PSDB Sim 
Arnon Bezerra PTB Sim 
Bismarck Maia PSDB Sim 
João Alfredo PT Sim 
José Linhares PP Sim 
José Pimentel PT Não 
Léo Alcântara PSDB Abstenção 
Manoel Salviano PSDB Sim 
Marcelo Teixeira PMDB Sim 
Mauro Benevides PMDB Sim 
Moroni Torgan PFL Sim 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim 
Vicente Arruda PSDB Sim 
Zé Gerardo PMDB Sim 
Total Ceará : 19 

PIAUÍ 

Átila Lira PSDB Sim 
B. Sá PPS Sim 
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Ciro Nogueira PP Sim 
Júlio Cesar PFL Sim 
Marcelo Castro PMDB Sim 
Mussa Demes PFL Sim 
Nazareno Fonteles PT Sim 
Paes Landim PTB Sim 
Simplício Mário PT Sim 
Total Piauí : 9 

RIO GRANDE DO NORTE 

Fátima Bezerra PT Sim 
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim 
Nélio Dias PP Sim 
Ney Lopes PFL Sim 
Sandra Rosado PMDB Sim 
Total Rio Grande do Norte : 5 

PARAÍBA 

Benjamin Maranhão PMDB Sim 
Carlos Dunga PTB Sim 
Domiciano Cabral PSDB Sim 
Enivaldo Ribeiro PP Sim 
Inaldo Leitão PL PL/PSL Sim 
Lúcia Braga PMDB Sim 
Luiz Couto PT Sim 
Marcondes Gadelha PTB Sim 
Philemon Rodrigues PTB Sim 
Wellington Roberto PL PL/PSL Sim 
Total Paraíba : 10 

PERNAMBUCO 

André de Paula PFL Sim 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim 
Fernando Ferro PT Sim 
Inocêncio Oliveira PMDB Sim 
Jorge Gomes PSB Sim 
José Mendonça Bezerra PFL Sim 
Maurício Rands PT Abstenção 
Osvaldo Coelho PFL Sim 
Pastor Francisco Olímpio PSB Abstenção 
Paulo Rubem Santiago PT Sim 
Pedro Corrêa PP Sim 
Renildo Calheiros PCdoB Sim 
Roberto Freire PPS Sim 
Roberto Magalhães PFL Sim 
Total Pernambuco : 14 

ALAGOAS 

Benedito de Lira PP Sim 
Givaldo Carimbão PSB Sim 
Helenildo Ribeiro PSDB Sim 
José Thomaz Nonô PFL Art. 17 
Jurandir Boia PDT Sim 
Olavo Calheiros PMDB Sim 

Rogério Teófilo PPS Sim 
Total Alagoas : 7 

SERGIPE 

Bosco Costa PSDB Sim 
Cleonâncio Fonseca PP Sim 
Heleno Silva PL PL/PSL Sim 
Ivan Paixão PPS Sim 
Jackson Barreto PTB Sim 
João Fontes PDT Sim 
Jorge Alberto PMDB Sim 
Total Sergipe : 7 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB Sim 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Sim 
Claudio Cajado PFL Sim 
Colbert Martins PPS Sim 
Coriolano Sales PFL Sim 
Daniel Almeida PCdoB Sim 
Edson Duarte PV Sim 
Guilherme Menezes PT Sim 
Jairo Carneiro PFL Sim 
João Almeida PSDB Sim 
João Leão PL PL/PSL Sim 
Jonival Lucas Junior PTB Sim 
José Carlos Araújo PFL Sim 
José Rocha PFL Sim 
Jutahy Junior PSDB Sim 
Luiz Alberto PT Sim 
Luiz Bassuma PT Não 
Luiz Carreira PFL Sim 
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim 
Mário Negromonte PP Sim 
Milton Barbosa PFL Sim 
Nelson Pellegrino PT Sim 
Paulo Magalhães PFL Sim 
Pedro Irujo PL PL/PSL Sim 
Reginaldo Germano PP Sim 
Robério Nunes PFL Sim 
Severiano Alves PDT Sim 
Walter Pinheiro PT Sim 
Zelinda Novaes PFL Sim 
Total Bahia : 29 

MINAS GERAIS 

Ademir Camilo PL PL/PSL Sim 
Ana Guerra PT Sim 
Aracely de Paula PL PL/PSL Sim 
Bonifácio de Andrada PSDB Sim 
Carlos Mota PL PL/PSL Sim 
Carlos Willian PMDB Sim 
César Medeiros PT Sim 
Cleuber Carneiro PTB Sim 
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Custódio Mattos PSDB Sim 
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim 
Edmar Moreira PL PL/PSL Sim 
Eduardo Barbosa PSDB Sim 
Eliseu Resende PFL Sim 
Fernando Diniz PMDB Sim 
Geraldo Thadeu PPS Sim 
Gilmar Machado PT Sim 
Ibrahim Abi-Ackel PP Sim 
Isaías Silvestre PSB Sim 
Ivo José PT Sim 
Jaime Martins PL PL/PSL Sim 
João Magalhães PMDB Sim 
João Magno PT Sim 
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL Sim 
José Militão PTB Sim 
José Santana de Vasconcellos PL PL/PSL Sim 
Júlio Delgado PPS Sim 
Lael Varella PFL Sim 
Leonardo Monteiro PT Sim 
Lincoln Portela PL PL/PSL Sim 
Marcello Siqueira PMDB Sim 
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim 
Maria do Carmo Lara PT Sim 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL Sim 
Mauro Lopes PMDB Sim 
Narcio Rodrigues PSDB Sim 
Odair Cunha PT Sim 
Osmânio Pereira PTB Sim 
Paulo Delgado PT Sim 
Rafael Guerra PSDB Sim 
Romel Anizio PP Sim 
Romeu Queiroz PTB Sim 
Saraiva Felipe PMDB Sim 
Sérgio Miranda PCdoB Sim 
Silas Brasileiro PMDB Abstenção 
Vadinho Baião PT Sim 
Virgílio Guimarães PT Sim 
Vittorio Medioli PSDB Sim 
Total Minas Gerais : 47 

ESPÍRITO SANTO 

Feu Rosa PP Sim 
Iriny Lopes PT Sim 
Jair de Oliveira PMDB Sim 
Manato PDT Sim 
Marcelino Fraga PMDB Sim 
Marcus Vicente PTB Sim 
Neucimar Fraga PL PL/PSL Sim 
Nilton Baiano PP Sim 
Renato Casagrande PSB Sim 
Rose de Freitas PMDB Sim 
Total Espírito Santo : 10 

RIO DE JANEIRO 

Aldir Cabral PFL Sim 
Alexandre Cardoso PSB Sim 
Alexandre Santos PMDB Sim 
Almerinda de Carvalho PMDB Sim 
Almir Moura S.Part. Sim 
André Costa PT Sim 
Antonio Carlos Biscaia PT Sim 
Bernardo Ariston PMDB Sim 
Carlos Nader PL PL/PSL Sim 
Carlos Rodrigues PL PL/PSL Sim 
Chico Alencar PT Sim 
Deley PMDB Sim 
Dr. Heleno PMDB Sim 
Edson Ezequiel PMDB Sim 
Eduardo Cunha PMDB Sim 
Eduardo Paes PSDB Sim 
Elaine Costa PTB Sim 
Fernando Gabeira PV Sim 
Fernando Lopes PMDB Sim 
Francisco Dornelles PP Sim 
Jair Bolsonaro PFL Sim 
Jandira Feghali PCdoB Sim 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL Sim 
José Divino PMDB Sim 
Josias Quintal PMDB Sim 
Juíza Denise Frossard PPS Sim 
Julio Lopes PP Sim 
Laura Carneiro PFL Sim 
Leonardo Picciani PMDB Sim 
Luiz Sérgio PT Sim 
Miro Teixeira PT Sim 
Moreira Franco PMDB Sim 
Nelson Bornier PMDB Sim 
Paulo Baltazar PSB Sim 
Paulo Feijó PSDB Sim 
Renato Cozzolino S.Part. Sim 
Rodrigo Maia PFL Sim 
Sandro Matos PTB Sim 
Simão Sessim PP Sim 
Total Rio de Janeiro : 39 

SÃO PAULO 

Alberto Goldman PSDB Não 
Amauri Gasques PL PL/PSL Sim 
Angela Guadagnin PT Abstenção 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não 
Arlindo Chinaglia PT Abstenção 
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim 
Ary Kara PTB Sim 
Carlos Sampaio PSDB Sim 
Celso Russomanno PP Sim 
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Cláudio Magrão PPS Sim 
Corauci Sobrinho PFL Sim 
Dimas Ramalho PPS Sim 
Durval Orlato PT Sim 
Edinho Montemor PL PL/PSL Sim 
Edna Macedo PTB Sim 
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim 
Enéas PRONA Sim 
Gilberto Nascimento PMDB Sim 
Iara Bernardi PT Sim 
Ildeu Araujo PP Sim 
Ivan Valente PT Sim 
Jamil Murad PCdoB Sim 
Jefferson Campos PMDB Sim 
João Batista PFL Sim 
João Paulo Cunha PT Sim 
José Eduardo Cardozo PT Sim 
Jovino Cândido PV Sim 
Julio Semeghini PSDB Sim 
Lobbe Neto PSDB Sim 
Luciano Zica PT Sim 
Luiz Antonio Fleury PTB Sim 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim 
Luiza Erundina PSB Sim 
Marcelo Barbieri PMDB Sim 
Marcelo Ortiz PV Sim 
Mariângela Duarte PT Sim 
Medeiros PL PL/PSL Sim 
Milton Monti PL PL/PSL Sim 
Nelson Marquezelli PTB Sim 
Neuton Lima PTB Sim 
Paulo Kobayashi PSDB Sim 
Professor Irapuan Teixeira PP Sim 
Professor Luizinho PT Não 
Ricardo Izar PTB Sim 
Roberto Gouveia PT Sim 
Robson Tuma PFL Sim 
Rubinelli PT Sim 
Salvador Zimbaldi PTB Sim 
Silvio Torres PSDB Sim 
Telma de Souza PT Sim 
Vadão Gomes PP Sim 
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL Sim 
Vanderlei Assis PP Sim 
Vicente Cascione PTB Não 
Vicentinho PT Sim 
Walter Barelli PSDB Sim 
Wanderval Santos PL PL/PSL Sim 
Xico Graziano PSDB Abstenção 
Zulaiê Cobra PSDB Sim 
Total São Paulo : 60 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT Sim 
Celcita Pinheiro PFL Sim 
Ricarte de Freitas PTB Sim 
Teté Bezerra PMDB Sim 
Thaís Barbosa PMDB Sim 
Thelma de Oliveira PSDB Sim 
Total Mato Grosso : 6 

DISTRITO FEDERAL 

Alberto Fraga PTB Não 
Jorge Pinheiro PL PL/PSL Sim 
José Roberto Arruda PFL Sim 
Maninha PT Sim 
Osório Adriano PFL Sim 
Wasny de Roure PT Sim 
Total Distrito Federal : 6 

GOIÁS 

Capitão Wayne PSDB Sim 
Carlos Alberto Leréia PSDB Sim 
Enio Tatico PL PL/PSL Sim 
João Campos PSDB Sim 
Jovair Arantes PTB Sim 
Leandro Vilela PMDB Sim 
Luiz Bittencourt PMDB Sim 
Neyde Aparecida PT Sim 
Pedro Chaves PMDB Sim 
Ronaldo Caiado PFL Sim 
Rubens Otoni PT Sim 
Sandes Júnior PP Sim 
Sandro Mabel PL PL/PSL Sim 
Sergio Caiado PP Sim 
Vilmar Rocha PFL Sim 
Total Goiás : 15 

MATO GROSSO DO SUL 

Antônio Carlos Biffi PT Sim 
Antonio Cruz PTB Sim 
Geraldo Resende PPS Sim 
Murilo Zauith PFL Sim 
Nelson Trad PMDB Sim 
Waldemir Moka PMDB Sim 
Total Mato Grosso do Sul : 6 

PARANÁ 

Affonso Camargo PSDB Sim 
Airton Roveda PTB Sim 
Alex Canziani PTB Sim 
André Zacharow PSB Sim 
Cezar Silvestri PPS Sim 
Chico da Princesa PL PL/PSL Sim 
Colombo PT Não 



06674 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2005

Dilceu Sperafico PP Sim 
Dr. Rosinha PT Sim 
Dra. Clair PT Sim 
Eduardo Sciarra PFL Sim 
Gustavo Fruet PSDB Sim 
Hermes Parcianello PMDB Sim 
Iris Simões PTB Sim 
José Janene PP Sim 
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim 
Max Rosenmann PMDB Não 
Moacir Micheletto PMDB Sim 
Nelson Meurer PP Sim 
Oliveira Filho PL PL/PSL Sim 
Osmar Serraglio PMDB Sim 
Paulo Bernardo PT Não 
Selma Schons PT Sim 
Takayama PMDB Sim 
Total Paraná : 24 

SANTA CATARINA 

Adelor Vieira PMDB Sim 
Carlito Merss PT Abstenção 
Fernando Coruja PPS Sim 
Ivan Ranzolin PP Sim 
João Pizzolatti PP Sim 
Jorge Boeira PT Sim 
Leodegar Tiscoski PP Sim 
Mauro Passos PT Sim 
Paulo Afonso PMDB Sim 
Paulo Bauer PFL Sim 
Valdir Colatto PMDB Sim 
Zonta PP Sim 
Total Santa Catarina : 12 

RIO GRANDE DO SUL 

Adão Pretto PT Sim 
Alceu Collares PDT Sim 
Augusto Nardes PP Sim 
Beto Albuquerque PSB Não 
Cezar Schirmer PMDB Sim 
Darcísio Perondi PMDB Sim 
Eliseu Padilha PMDB Sim 
Enio Bacci PDT Sim 
Érico Ribeiro PP Sim 
Francisco Turra PP Sim 
Henrique Fontana PT Sim 
Júlio Redecker PSDB Sim 
Kelly Moraes PTB Sim 
Luciana Genro S.Part. Sim 
Luis Carlos Heinze PP Sim 
Marco Maia PT Sim 
Maria do Rosário PT Sim 
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim 

Milton Cardias PTB Sim 
Nelson Proença PPS Sim 
Onyx Lorenzoni PFL Sim 
Orlando Desconsi PT Sim 
Osvaldo Biolchi PMDB Sim 
Pastor Reinaldo PTB Sim 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL Sim 
Paulo Pimenta PT Abstenção 
Pompeo de Mattos PDT Sim 
Wilson Cignachi PMDB Sim 
Yeda Crusius PSDB Sim 
Total Rio Grande do Sul : 29 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Há 
sobre a Mesa e vai à publicação a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO
Ao Presidente da Mesa Diretora na Sessão de 

15/03/2005. 
Referente votação da Emenda Aglutinativa de 

Plenário nº 3, que estende as categorias dos Delega-
dos de Polícia de carreira e dos Agentes fiscais tribu-
tários estaduais o teto salarial equivalente ao subsidio 
dos desembargadores, declaro para fins de registro 
que votei sim. 

Por ser verdade assino o presente. 
Deputado João Grandão – PT/MS. – Brasília, 

15-3-2005. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-

bre a mesa Requerimento de Destaque nº 4, da Ban-
cada do PSDB: 

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161, I, 
§ 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado do art. 40, § 1º. 
Inciso II, alínea b, constante do Substitutivo à Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 227-A, de 2004, que 
“Altera os arts. 37, 40, 144, 194 e 201 da Constituição 
Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá 
outras providências”. 

Sala das Sessões, 8 de julho de 2004. – Antonio 
Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Para 
encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre 
Deputado Fernando Coruja, que falará contrariamente 
à matéria. (Pausa.)

S.Exa. desiste do encaminhamento? (Pausa.)
O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – r. Presidente, que-
ria saber de V.Exa. se é possível fazermos um apelo 
de concordância em relação a esse destaque. A base 
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aliada concorda com o destaque. Todos orientaremos 
o voto “sim”. Então, passemos direto à votação.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa acolhe, com muito júbilo, a proposição de V.Exa., 
mas há 2 oradores. O Deputado Fernando Coruja de-
sistiu, mas o Deputado Babá deseja falar.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Babá.

O SR. BABÁ (Sem Partido – PA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, quero solidarizar-me com os 
delegados e todos os setores que estão sendo bene-
ficiados com esta emenda.

Quero acentuar que temos um profundo respei-
to pelo companheiro João Fontes justamente porque 
S.Exa., único Deputado do PT de seu Estado, não ti-
tubeou na reforma da Previdência e, chocando-se com 
o PT, somou-se a nós. Fomos expulsos conjuntamente 
do PT. Muitos Parlamentares que esperávamos que 
estivessem conosco nessa votação, infelizmente, vo-
taram favoravelmente à reforma da Previdência, mas 
S.Exa. manteve seu posicionamento, como mantém 
ainda hoje.

Por isso, temos orgulho de estar juntos com o 
companheiro João Fontes, independentemente de 
S.Exa. estar ou não hoje junto conosco no P-SOL. Du-
rante esses 2 anos de convivência, desde quando nos 
conhecemos, S.Exa. deu demonstração de sobra de 
que está do lado da classe trabalhadora, ao contrário 
de Deputados que se ergueram dentro do Partido dos 
Trabalhadores, mas que no momento de se colocarem 
ao lado da classe trabalhadora chocaram-se contra 
ela. Isso ocorreu na reforma da Previdência, quando 
da cobrança dos aposentados. 

Companheiro João Fontes, por tudo isso, or-
gulhamo-nos de tê-lo na linha de frente da luta em 
defesa dos trabalhadores. V.Exa. hoje está no PDT. 
Gostaríamos que estivesse no P-SOL, mas respeita-
mos a posição que tomou, porque respeitamos seu 
passado político. 

Sr. Presidente, nos últimos 2 anos, esse compa-
nheiro mostrou de que lado está. E, como nós, está 
do lado da classe trabalhadora, porque votou contra o 
salário mínimo de R$300,00, contra a reforma da Pre-
vidência e a favor dos aposentados. Por isso mesmo 
nós, Partido Socialista da Liberdade, fazemos questão 
de dizer que o companheiro João Fontes é um homem 
de respeito e que, com certeza, dentro desta Casa ja-
mais votará contra o Partido dos Trabalhadores.

Muito obrigado.
O SR. GERVÁSIO SILVA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.

O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior votei “sim”.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PFL – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
“sim” na votação anterior.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero regis-
trar meu voto. Na votação anterior votei “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
V.Exa. terá sua presença apurada e o seu voto tam-
bém.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação o dispositivo destacado: 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência esclarece que o voto “sim” mantém a alí-
nea, e o voto “não”, evidentemente, a suprime.

Como vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PCdoB?
O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PCdoB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
PCdoB vota “não”. Ou seja, suprime a alínea, esse é 
o entendimento de V.Exa? (Pausa.)

Como vota o PDT? (Pausa.)
Como vota o PSB?
O SR. JORGE GOMES (PSB – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB vota 
“não” ao texto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PPS?

O SR. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS – AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o Bloco PL/PSL?

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco 
PL/PSL vota “não”.

O SR. MARCONDES GADELHA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCONDES GADELHA (PTB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, solicito a V.Exa. que oriente os Parlamentares da 
seguinte forma: o voto “não” significa acatamento do 
destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Com 
relação ao voto “não”, a Mesa orientou os Parlamenta-
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res da forma mais clara que pôde: o voto “não” suprime 
a alínea. O voto “sim” a mantém.

O SR. FERNANDO CORUJA – Pela ordem, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Per-
dão, deixe-me apenas complementar a indagação feita 
pelo nobre Líder Marcondes Gadelha, depois lhe con-
cederei a palavra.

Art. 40, inciso II, alínea b: “aos setenta e cinco 
anos de idade, exclusivamente para professores de 
instituição pública de ensino superior”. Este é o texto 
da alínea.

O PSDB pretende retirar a emenda, suprimir essa 
alínea. Por isso, eles votam “não”. Quem votar “não”, 
suprime essa alínea. Quem votar “sim”, mantém esse 
dispositivo. Está claro?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Com 
a palavra, pela ordem, o Deputado Fernando Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ficou 
claro. Apenas porque disseram que havia acordo para 
todo mundo votar “sim”. Pelo menos foi essa a proposta 
que eu entendi, e agora nós percebemos que...

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Hou-
ve manifestação do nobre Deputado Professor Luizi-
nho nesse sentido.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quem 
vota “sim”, está votando pela compulsória aos 75 anos 
de idade. Quem vota “não”, pela compulsória aos 70 
anos de idade no ensino superior. Nós estamos votan-
do pelos 75 anos.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – En-
tendida a manifestação do Deputado Ronaldo Caiado, 
a orientação da bancada do PFL.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, dei-
xei claro que a base aliada havia concordado com o 
destaque, que ia votar “sim” ao destaque, ou seja, é 
“não” ao texto. Eu fui claro.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – En-
tendi perfeitamente a orientação de V.Exa.

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Verde orienta “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o Bloco PL/PSL?

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Bloco 
PL/PSL vota “não”.

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
fazer uma correção. O PCdoB vota “sim”.

O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT 
vota “sim” por entender que o professor aos 75 anos 
ainda está em sua capacidade total e intelectual. Vo-
tamos “sim”.

O SR. MARCONDES GADELHA (PTB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, o PTB quer deixar bem claro, vota “não” ao texto e 
“sim” ao destaque.

V.Exa. está colhendo o voto em relação ao texto 
ou ao destaque, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Só 
posso recolher os votos em relação ao destaque, o 
que é votado é a expressão

O SR. MARCONDES GADELHA – Há uma con-
fusão. A Casa não está bem orientada no sentido de 
estar votando “não” ao texto, “sim” ao destaque. Qual 
V.Exa. está colhendo? Só o destaque ou em relação 
ao texto?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Ao 
destaque.

O SR. MARCONDES GADELHA – Algumas ban-
cadas estão votando em relação ao texto.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
que se vota é o texto, V.Exa. sabe disso.

O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é tão 
simples dizer: no mérito, quem for favorável ao aumento 
da compulsória para 75 anos aos professores de ins-
tituição de ensino superior vota “sim”, quem for contra 
vota “não”. Não tem nenhuma confusão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa agradece a V.Exa. A Mesa disse 3 vezes. Tenho 
certeza de que V.Exa. socorreu o nobre Líder Marcon-
des Gadelha.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Deputado Marcondes Gadelha, o voto de V.Exa. é 
“sim”?

O SR. MARCONDES GADELHA – Sr. Presiden-
te, quem quer votar 75 anos, vota o quê?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Vota 
“sim”.
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O SR. MARCONDES GADELHA – Então, o PTB 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa acolhe, com júbilo, a manifestação de V.Exa.

Como vota o PP, Partido Progressista, Deputado 
Ibrahim Abi-Ackel?

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PP-MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP 
exige do seu Líder eventual uma pequena explicação, 
ainda que seja tomada como justificativa pessoal.

O que se busca é impedir que apenas uma pro-
fissão dentre todas as do serviço público em geral 
possa permanecer no exercício da sua função até 75 
anos de idade.

O conveniente, o razoável em face da evolução 
constante da idade média de vida é a de que todas as 
carreiras públicas pudessem prestar os seus serviços 
até 75 anos de idade. 

Esta é uma exceção para os professores de uni-
versidade. Toda exceção deve ser inteiramente justi-
ficada.

Pergunto, qual é a justificativa para esta exceção 
de 75 anos? Se aos 75 anos o professor está mais...

Sr. Presidente, estou completamente perturba-
do com a conversa que se processa diante de mim e 
que me impede de raciocinar porque não estou con-
seguindo ouvir a mim mesmo. Então, interromperei o 
encaminhamento do PP até que se restaure uma pos-
sibilidade mínima de exposição.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa assegura a palavra a V.Exa. Faço um apelo aos 
colegas que circundam o nobre Deputado Ibrahim 
Abi-Ackel que o deixem proferir sua brilhante orienta-
ção de bancada.

Está com a palavra o Deputado Ibrahim Abi-
Ackel.

O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL – A exceção, Sr. 
Presidente, é a coisa no mundo que exige maior justi-
ficativa. Não se compreende exceção sem justificativa. 
Se um professor universitário aos 75 anos está mais 
apto para dar aulas, um Ministro do Supremo aos 75 
anos estará mais sábio para proferir suas decisões. O 
cirurgião terá mais 5 anos para aprimorar sua faculdade 
de intervir incisivamente no corpo humano.

Assim, para qualquer lado que se ponha os olhos 
na rosa dos ventos, se encontrará uma atividade que, 
exercida por mais 5 anos, importará no aperfeiçoa-
mento da capacidade pessoal. Por que só o profes-
sor universitário deverá permanecer no exercício do 
cargo até 75 anos? Ou reconhecemos a realidade 
atual e fixamos os 75 anos para todos os servidores 
ou não devemos abrir exceção, porque esta não tem 

nenhuma justificativa a não ser uma homenagem a 
uma classe pessoal.

Não fomos eleitos para prestar homenagem nem 
para agradar a ninguém, mas para servir ao País. E 
embora em prejuízo pessoal, estou encaminhando 
perante a Casa o voto “não”, para que não se mante-
nha esta exceção.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PSDB?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ini-
cialmente preciso explicar a origem deste destaque. 

Pouco antes da votação da matéria, em reunião 
com o Relator, Deputado José Pimentel, S.Exa. nos 
apresentou seu relatório, com o qual acordamos numa 
série de pontos. 

No entanto, no momento da leitura no plenário, 
o nobre Relator introduziu essa mudança, permitindo 
que o professor universitário chegasse aos 75 anos 
para efeitos de aposentadoria compulsória. Entendi 
que deveríamos fazer, naquele momento, um desta-
que, uma vez que a matéria não tinha sido acordada. 
Ou seja, não foi por mérito, mas para simplesmente 
podermos fazer o que estamos fazendo agora: discu-
tir a matéria. 

Neste momento, peço a V.Exa. que passe a pa-
lavra ao Deputado Nilson Pinto, que é professor e foi 
reitor de universidade, para que faça a exposição do 
voto do nosso partido. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Com 
a palavra o Deputado Nilson Pinto.

O SR. NILSON PINTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as universida-
des brasileiras estão repletas de professores, pesqui-
sadores e cientistas que atingem os 70 anos no auge 
da sua produtividade. O País não pode prescindir da 
competência dessas pessoas. Nossas universidades 
não podem prescindir desses mestres, da sua capa-
cidade de formar gerações que vão influenciar o de-
senvolvimento do País. 

Por isso, a bancada do PSDB entende que é 
para as universidades um ganho e para o País uma 
conquista mantermos 75 anos como limite para a 
atuação do professor, de modo a que possamos dar 
às nossas universidades a chance de conviver mais 
com esses mestres, com a sua experiência, com a 
sua competência. 

O PSDB encaminha o voto “sim”. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PFL?
O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ouvi com 
atenção os Deputados que me antecederam e enten-
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do que os Ministros do Supremo, ou qualquer outra 
categoria, possam – e eu seria a favor – obter sua 
aposentadoria compulsória aos 75 anos. Isso não me 
impede de aprovar o texto do Relator, Deputado José 
Pimentel, que trata especificamente do professor uni-
versitário. 

Sr. Presidente, de forma educativa, quero explicar 
para quem está assistindo à TV Câmara que, na vo-
tação anterior, o Governo encaminhou de uma forma 
e sua base votou contra. Pelo jeito, nesta votação, o 
Relator está votando de um jeito e o Governo votará 
de outro. A noite de hoje está muito frutífera, porque 
a base vota de um jeito e o Líder vota contra. Agora, 
o Relator está a favor dos 75 anos e o Professor Lui-
zinho vai encaminhar contra. A noite de hoje vai ficar 
para a história.

Por isso, o PFL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PMDB?
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB vai encaminhar o voto “não”, não por entender 
que a causa é antipática. Em tese, entendemos que 
a proposta é simpática, mas ela deve ser para todos, 
não para um segmento, uma classe, uma categoria 
de profissionais.

Por isso, encaminhamos o voto “não”. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 

Como vota o PT?
A SRA. NEYDE APARECIDA (PT – GO. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o PT 
concorda com o nobre Líder do PFL. Realmente, esta 
noite é atípica, porque o PSDB fez esse destaque e 
agora encaminha o voto contrário.

O PT encaminha “não” por entender que não 
podemos aprovar nesta Casa regras diferenciadas de 
aposentadorias para determinados trabalhadores, ou 
seja, apenas para os professores universitários.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
PT encaminha o voto “não”. 

Como vota o Líder da Minoria?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, na votação da reforma tributária na Câmara dos 
Deputados, tínhamos feito um acordo que levaria à 
votação um texto que elevaria, a cada 2 anos, 1 ano 
da compulsória, para chegarmos a 75 anos em todas 
as carreiras. O Presidente Lula interveio contra porque 
queria nomear juízes para a Suprema Corte. Esta é 
a realidade! Exatamente por isso, o Governo e o PT 
estão votando contra a inteligência. Eles temem que, 
por isonomia, no futuro, aprovemos a possibilidade de 

os juízes e os funcionários públicos continuarem no 
serviço público após os 70 anos.

Só um país que desperdiça dinheiro como o Bra-
sil, só um Governo que desperdiça dinheiro como o do 
Lula, pode ser contra a elevação da compulsória de 
homens que estão, inclusive alguns, em idade repro-
dutiva, intelectual e física.

Portanto, a Liderança da Minoria vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Liderança da Minoria vota “sim”.
Como vota a Liderança do PRONA?
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO – (PRO-

NA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PRONA vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota a Liderança do Governo.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
base do Governo se reuniu e examinou o destaque 
proposto pelo PSDB que, inclusive, se diferenciava da 
idéia inicial do Relator. E a média geral dos partidos 
que integram a base de sustentação do Governo foi de 
compreensão de que havia mérito naquela proposta e 
de não criar um segmento único na carreira pública a 
ter a possibilidade da aposentadoria compulsória estar 
elevada aos 75 anos. 

Por isso, a base de apoio ao Governo decidiu 
rejeitar, suprimir o texto, votar “não”, atendendo, in-
clusive, à sugestão feita pela bancada do PSDB, que 
destacou a matéria. 

Portanto, nosso voto é “não”, coerentemente com 
a regra de isonomia de tratamento a todos aqueles que 
integram o serviço público. 

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PMDB – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sempre 
votei com minha Liderança, às vezes, até discordando. 
Sou um Deputado altamente disciplinado. 

Mas entendo que o País está indo na contramão 
de tudo o que pensou. Essa emenda deveria ser es-
tendida aos membros do Poder Judiciário. Trata-se de 
uma economia enorme para o País, pois, durante 5 
anos, vai ter que pagar aos professores universitários 
que estão em atividade e àqueles que vão entrar no 
lugar deles. 

Outro aspecto importante é que, se estamos vo-
tando essa matéria em favor dos professores univer-
sitários, automaticamente, virão atrás os membros do 
Poder Judiciário, os cientistas e assim por diante.
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Pela primeira vez, vou divergir da Liderança do 
meu partido, o PMDB, reconhecendo o brilhantismo 
do meu Vice-Líder, Jorge Alberto, que agora está no 
exercício da Liderança. 

Meu voto é “sim”. 
O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL, em 
solidariedade, ao Relator vota “sim”.

O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, trago 
à colação o testemunho dos mais idosos.

Na época em que havia nas universidades as 
cátedras universitárias, a aposentadoria compulsória 
se dava aos 70 anos, mas o conselho universitário de 
cada unidade podia, por decisão própria, estender a 
idade mais 5 anos. Não é estranho à universidade bra-
sileira esse princípio.

Hoje estamos definindo que não precisa mais a 
congregação decidir que alguém com intelecto, conhe-
cimento e experiência continue no ensino e na pes-
quisa universitária. Portanto, não estamos inovando, 
apenas definindo por lei o que as congregações das 
faculdades e universidades poderiam fazer.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência agradece a colaboração ao Deputado 
Roberto Freire.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste-
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, informo à Mesa que 
o Deputado Luiz Alberto está com problema na perna. 
O Departamento Médico recomendou que S.Exa. ficas-
se com as pernas para o ar e, por essa razão, foi para 
casa, embora tenha participado da votação anterior.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa registra a observação de V.Exa., esperando que 

a recomendação de colocar as pernas para o ar não 
se estenda aos demais membros da Casa.

O SR. DANIEL ALMEIDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 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. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Se-
cretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa que o quorum está muito baixo. 
A votação é polêmica. Trata-se de proposta de emenda 
à Constituição, matéria importante que exige quorum 
acima de 420 Deputados. Estou muito preocupado 
com isso. 

Hoje haverá duas homenagens. A primeira, a 
alguém que marcou profundamente esta Casa e que 
tem o respeito de todos nós, ao Deputado João Paulo 
Cunha. (Palmas.) Às 22h, ninguém vai me impedir de 
prestar justa homenagem a esse grande brasileiro e 
Parlamentar. Portanto, serei um dos primeiros a sair, 
apesar de não gostar de faltar à votação.

A segunda homenagem é a um grande partido 
do qual gosto muito, o PL. (Palmas.) Vou prestar ho-
menagem aos Deputados Sandro Mabel, João Cal-
das, Luciano Castro e Mário Assad Júnior, aos que 
foram eleitos Presidentes, ao nosso Líder e ao nosso 
4º Secretário.

Creio que o quorum não vai permitir que se 
continue esta votação. Mas vamos tentar até o final. 
A PEC é importante e precisa ser votada. Não pode-
mos mais adiar sua análise. Amanhã, a Câmara terá 
de mostrar que está à altura deste momento e votar. 
Sem falta, haveremos de concluir a votação, nem que 
seja na madrugada de quinta-feira.

O SR. JORGE ALBERTO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, de-
sejo tirar uma dúvida com o Relator, Deputado José 
Pimentel. 

Vamos analisar o seguinte caso. Um cidadão é 
desembargador e professor universitário. Ele se apo-
senta aos 70 anos, na compulsória, no Poder Judiciá-
rio e, aos 75 anos, como pretendem, como professor 
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universitário. Como fica a Previdência? Como ele vai 
recolher? Recolhe sobre 35 ou sobre 40? Preciso sa-
ber do Deputado José Pimentel até para orientar os 
demais colegas que irão votar.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. José Thomaz Nonô, 1º Vice-Pre-
sidente. 

O SR. LUIZ CARLOS HAULY – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como 
autor de uma proposta de emenda à Constituição que 
eleva para 75 anos a idade para aposentadoria compul-
sória do professor universitário, sinto-me contemplado 
com a votação do destaque. Há muitos anos, tenho 
um projeto sobre o assunto que tramita nesta Casa. 
Conheço o problema de muitos professores de exce-
lência que, apesar de terem idade para se aposentar 
não queriam fazê-lo precocemente, e mesmo assim 
foram aposentados pela compulsória. 

Eu, a exemplo de Parlamentares desta Casa que 
têm projetos de emenda constitucional, sinto-me con-
templado com a votação deste destaque. 

O SR. JORGE ALBERTO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fiz 
uma pergunta importante ao Sr. Relator. Agora estou 
esperando que S.Exa. se manifeste.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pos-
teriormente, o Relator dará esclarecimentos a V.Exa.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito o intervalo 
da votação para comunicar a V.Exa. e à Casa que dei 
entrada a requerimento para constituição e instalação 
de Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei nº 5.403, de 2001, do Senado Fe-
deral, que “dispõe sobre o acesso a informações da 
Internet”. 

Essa Comissão Especial, criada pelo então Pre-
sidente João Paulo Cunha em 27 de maio de 2004, 

por meio de ato da Presidência, precisa ser instalada. 
Por isso, apresentei o requerimento.

Sr. Presidente, concomitantemente, comunico à 
Casa que estou transformando projeto de lei de mi-
nha iniciativa – até porque é matéria de competência 
do Sr. Presidente da República – em indicação para a 
criação de um Comitê de Estratégias de Negociações 
Comerciais Internacionais. Com isso, espero que não 
venhamos a cometer atos como o que aconteceu re-
centemente, de dar status de economia de mercado 
à República Popular da China. 

Para terminar, estou dando entrada a outro pro-
jeto de lei, que dispõe sobre a proteção e defesa do 
usuário de serviços públicos prestados pela União, 
encaminhando todas as providências nesse sentido. A 
justificativa é estabelecer normas fundamentais para o 
amparo dos usuários dos serviços públicos prestados 
direta ou indiretamente pela União, a exemplo da exi-
tosa experiência desenvolvida em São Paulo, a partir 
de 20 de abril de 1999, como resultante de proposta 
apresentada pelo saudoso Governador Mário Covas.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o quorum 
está diminuindo e o próximo destaque, que é impor-
tante, é do PFL.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Não, o próximo destaque é do PMDB, depois será o 
do PSDB.

O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, se não 
houver quorum, não passará nenhum destaque. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa não vai fazer votações com quorum baixíssimo. 

O SR. MORONI TORGAN – Sr. Presidente, mui-
to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – In-
dago se algum dos Srs. Parlamentares presentes dei-
xou de votar. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
encerrada a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência vai anunciar o resultado da votação: 

VOTARAM:

Sim:      222;
Não:      166
Abstenção:     00
Total:      388
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A Alínea foi Suprimida por não Alcançar o Quo-
rum de 308 Votos Sim.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição :  PEC Nº 227/2004 – DVS Nº 4 PSDB 
– ART. Nº 40 § 1º, INCISO II, ALÍNEA B DO SUBS-
TITUTIVO 

Início Votação : 15/3/2005 21:31 

Fim Votação : 15/3/2005 21:44 

Presidiram a Votação: José Thomaz Nonô – Inocên-
cio Oliveira 

Resultado da Votação 

Sim:      222 
Não:      166 
Total da Votação:    388 

Orientação 
PT – Não 
PMDB – Não 
PFL – Sim 
PSDB – Sim 
PP – Não 
PTB – Sim 
PL/PSL – Não 
PPS – Sim 
PSB – Não 
PDT – Sim 
PCdoB – Sim 
PV – Sim 
PRONA – Sim 
MINORIA – Sim 
GOV. – Não 
Partido Bloco Voto 
Art. 17 1 
Total Quorum: 389 

RORAIMA 

Alceste Almeida PMDB Não 
Almir Sá PL PL/PSL Não 
Maria Helena PPS Sim 
Pastor Frankembergen PTB Sim 
Suely Campos PP Não 
Total Roraima : 5 

AMAPÁ 

Badu Picanço PL PL/PSL Não 
Dr. Benedito Dias PP Não 
Eduardo Seabra PTB Sim 
Gervásio Oliveira PMDB Não 
Hélio Esteves PT Não 
Janete Capiberibe PSB Não 
Jurandil Juarez PMDB Não 
Total Amapá : 7 

PARÁ 

Anivaldo Vale PSDB Sim 
Ann Pontes PMDB Não 
Asdrubal Bentes PMDB Não 
Babá S.Part. Não 
José Priante PMDB Não 
Josué Bengtson PTB Sim 
Nicias Ribeiro PSDB Sim 
Nilson Pinto PSDB Sim 
Paulo Rocha PT Não 
Raimundo Santos PL PL/PSL Não 
Wladimir Costa PMDB Sim 
Zé Geraldo PT Não 
Zé Lima PP Não 
Zenaldo Coutinho PSDB Sim 
Zequinha Marinho S.Part. Não 
Total Pará : 15 

AMAZONAS 

Carlos Souza PP Não 
Francisco Garcia PP Não 
Humberto Michiles PL PL/PSL Sim 
Lupércio Ramos PMDB Não 
Pauderney Avelino PFL Sim 
Silas Câmara PTB Sim 
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim 
Total Amazonas : 7 

RONDÔNIA 

Agnaldo Muniz PP Não 
Anselmo PT Não 
Eduardo Valverde PT Não 
Hamilton Casara PL PL/PSL Sim 
Marinha Raupp PMDB Não 
Miguel de Souza PL PL/PSL Sim 
Natan Donadon PMDB Não 
Total Rondônia : 7 

ACRE 

Chicão Brígido PMDB Não 
Henrique Afonso PT Não 
João Correia PMDB Sim 
Júnior Betão PL PL/PSL Não 
Nilson Mourão PT Não 
Perpétua Almeida PCdoB Sim 
Ronivon Santiago PP Não 
Zico Bronzeado PT Não 
Total Acre : 8 

TOCANTINS 

Ana Alencar PSDB Não 
Darci Coelho PP Não 
Homero Barreto PTB Não 
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Kátia Abreu PFL Sim 
Pastor Amarildo PMDB Não 
Total Tocantins : 5 

MARANHÃO 

Antonio Joaquim PTB Sim 
Clóvis Fecury PFL Sim 
Costa Ferreira PSC Sim 
Dr. Ribamar Alves PSB Não 
João Castelo PSDB Sim 
Luciano Leitoa PSB Não 
Nice Lobão PFL Sim 
Sebastião Madeira PSDB Sim 
Wagner Lago PP Não 
Total Maranhão : 9 

CEARÁ 

Almeida de Jesus PL PL/PSL Não 
André Figueiredo PDT Sim 
Aníbal Gomes PMDB Não 
Antenor Naspolini PSDB Sim 
Antonio Cambraia PSDB Sim 
Ariosto Holanda PSDB Sim 
Arnon Bezerra PTB Sim 
Bismarck Maia PSDB Sim 
João Alfredo PT Sim 
José Pimentel PT Não 
Léo Alcântara PSDB Sim 
Marcelo Teixeira PMDB Sim 
Mauro Benevides PMDB Sim 
Moroni Torgan PFL Sim 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não 
Vicente Arruda PSDB Sim 
Zé Gerardo PMDB Não 
Total Ceará : 17 

PIAUÍ 

Átila Lira PSDB Sim 
B. Sá PPS Sim 
Júlio Cesar PFL Sim 
Marcelo Castro PMDB Sim 
Mussa Demes PFL Sim 
Nazareno Fonteles PT Não 
Paes Landim PTB Sim 
Simplício Mário PT Não 
Total Piauí : 8 

RIO GRANDE DO NORTE 

Fátima Bezerra PT Sim 
Sandra Rosado PMDB Não 
Total Rio Grande do Norte : 2 

PARAÍBA 

Benjamin Maranhão PMDB Sim 

Carlos Dunga PTB Sim 
Domiciano Cabral PSDB Sim 
Enivaldo Ribeiro PP Sim 
Inaldo Leitão PL PL/PSL Sim 
Lúcia Braga PMDB Não 
Luiz Couto PT Não 
Marcondes Gadelha PTB Sim 
Philemon Rodrigues PTB Sim 
Wellington Roberto PL PL/PSL Não 
Total Paraíba : 10 

PERNAMBUCO 

André de Paula PFL Sim 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB Sim 
Fernando Ferro PT Não 
Inocêncio Oliveira PMDB Sim 
Jorge Gomes PSB Não 
José Chaves PTB Sim 
José Mendonça Bezerra PFL Sim 
Luiz Piauhylino PDT Não 
Maurício Rands PT Sim 
Pastor Francisco Olímpio PSB Não 
Paulo Rubem Santiago PT Sim 
Pedro Corrêa PP Sim 
Raul Jungmann PPS Sim 
Renildo Calheiros PCdoB Sim 
Roberto Freire PPS Sim 
Roberto Magalhães PFL Sim 
Total Pernambuco : 16 

ALAGOAS 

Benedito de Lira PP Não 
Givaldo Carimbão PSB Não 
Helenildo Ribeiro PSDB Sim 
José Thomaz Nonô PFL Art. 17 
Jurandir Boia PDT Sim 
Olavo Calheiros PMDB Não 
Rogério Teófilo PPS Sim 
Total Alagoas : 7 

SERGIPE 

Bosco Costa PSDB Sim 
Cleonâncio Fonseca PP Não 
Heleno Silva PL PL/PSL Sim 
Ivan Paixão PPS Sim 
Jackson Barreto PTB Sim 
João Fontes PDT Sim 
Jorge Alberto PMDB Não 
Total Sergipe : 7 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB Sim 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Sim 
Claudio Cajado PFL Sim 
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Coriolano Sales PFL Não 
Daniel Almeida PCdoB Sim 
Edson Duarte PV Sim 
Fábio Souto PFL Sim 
Félix Mendonça PFL Sim 
Geddel Vieira Lima PMDB Sim 
Guilherme Menezes PT Não 
Jairo Carneiro PFL Sim 
João Leão PL PL/PSL Não 
Jonival Lucas Junior PTB Sim 
José Carlos Aleluia PFL Sim 
José Carlos Araújo PFL Sim 
Jutahy Junior PSDB Sim 
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 
Pedro Irujo PL PL/PSL Sim 
Reginaldo Germano PP Não 
Robério Nunes PFL Sim 
Severiano Alves PDT Sim 
Walter Pinheiro PT Sim 
Zelinda Novaes PFL Sim 
Total Bahia : 29 

MINAS GERAIS 

Ademir Camilo PL PL/PSL Sim 
Ana Guerra PT Não 
Aracely de Paula PL PL/PSL Não 
Bonifácio de Andrada PSDB Sim 
Carlos Mota PL PL/PSL Sim 
Carlos Willian PMDB Sim 
César Medeiros PT Não 
Cleuber Carneiro PTB Não 
Custódio Mattos PSDB Sim 
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim 
Edmar Moreira PL PL/PSL Não 
Eduardo Barbosa PSDB Sim 
Fernando Diniz PMDB Não 
Geraldo Thadeu PPS Sim 
Gilmar Machado PT Não 
Ibrahim Abi-Ackel PP Não 
Isaías Silvestre PSB Não 
Jaime Martins PL PL/PSL Sim 
João Magalhães PMDB Sim 
João Magno PT Não 
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL Sim 
José Militão PTB Não 
Júlio Delgado PPS Não 
Leonardo Monteiro PT Não 

Lincoln Portela PL PL/PSL Sim 
Marcello Siqueira PMDB Não 
Márcio Reinaldo Moreira PP Não 
Maria do Carmo Lara PT Não 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL Sim 
Mauro Lopes PMDB Não 
Narcio Rodrigues PSDB Sim 
Odair Cunha PT Não 
Osmânio Pereira PTB Sim 
Paulo Delgado PT Não 
Rafael Guerra PSDB Sim 
Romel Anizio PP Não 
Romeu Queiroz PTB Sim 
Saraiva Felipe PMDB Sim 
Sérgio Miranda PCdoB Sim 
Silas Brasileiro PMDB Não 
Vadinho Baião PT Não 
Virgílio Guimarães PT Não 
Vittorio Medioli PSDB Sim 
Total Minas Gerais : 43 

ESPÍRITO SANTO 

Feu Rosa PP Não 
Iriny Lopes PT Não 
Jair de Oliveira PMDB Não 
Manato PDT Sim 
Marcelino Fraga PMDB Não 
Nilton Baiano PP Sim 
Renato Casagrande PSB Não 
Rose de Freitas PMDB Sim 
Total Espírito Santo : 8 

RIO DE JANEIRO 

Aldir Cabral PFL Sim 
Alexandre Cardoso PSB Não 
Alexandre Santos PMDB Sim 
Almerinda de Carvalho PMDB Sim 
Almir Moura S.Part. Não 
André Costa PT Não 
Antonio Carlos Biscaia PT Não 
Bernardo Ariston PMDB Não 
Carlos Nader PL PL/PSL Sim 
Carlos Rodrigues PL PL/PSL Não 
Chico Alencar PT Sim 
Deley PMDB Sim 
Dr. Heleno PMDB Não 
Edson Ezequiel PMDB Sim 
Eduardo Cunha PMDB Sim 
Eduardo Paes PSDB Sim 
Elaine Costa PTB Sim 
Fernando Lopes PMDB Sim 
Francisco Dornelles PP Sim 
Itamar Serpa PSDB Sim 
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Jair Bolsonaro PFL Sim 
Jandira Feghali PCdoB Sim 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL Sim 
José Divino PMDB Não 
Josias Quintal PMDB Sim 
Juíza Denise Frossard PPS Sim 
Julio Lopes PP Não 
Laura Carneiro PFL Sim 
Leonardo Picciani PMDB Não 
Luiz Sérgio PT Não 
Miro Teixeira PT Não 
Moreira Franco PMDB Sim 
Nelson Bornier PMDB Sim 
Paulo Baltazar PSB Não 
Paulo Feijó PSDB Sim 
Renato Cozzolino S.Part. Não 
Rodrigo Maia PFL Sim 
Sandro Matos PTB Sim 
Simão Sessim PP Sim 
Total Rio de Janeiro : 39 

SÃO PAULO 

Alberto Goldman PSDB Sim 
Angela Guadagnin PT Não 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim 
Arlindo Chinaglia PT Não 
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim 
Ary Kara PTB Sim 
Celso Russomanno PP Não 
Cláudio Magrão PPS Sim 
Corauci Sobrinho PFL Sim 
Dimas Ramalho PPS Sim 
Durval Orlato PT Não 
Edinho Montemor PL PL/PSL Sim 
Edna Macedo PTB Sim 
Elimar Máximo Damasceno PRONA Sim 
Enéas PRONA Sim 
Gilberto Nascimento PMDB Sim 
Iara Bernardi PT Não 
Ildeu Araujo PP Não 
Ivan Valente PT Sim 
Jamil Murad PCdoB Sim 
Jefferson Campos PMDB Não 
João Batista PFL Sim 
João Paulo Cunha PT Não 
José Eduardo Cardozo PT Não 
Jovino Cândido PV Sim 
Julio Semeghini PSDB Sim 
Lobbe Neto PSDB Sim 
Luciano Zica PT Não 
Luiz Antonio Fleury PTB Sim 
Luiz Carlos Santos PFL Sim 

Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não 
Luiza Erundina PSB Não 
Marcelo Barbieri PMDB Sim 
Marcelo Ortiz PV Sim 
Mariângela Duarte PT Não 
Medeiros PL PL/PSL Não 
Milton Monti PL PL/PSL Não 
Nelson Marquezelli PTB Sim 
Neuton Lima PTB Sim 
Paulo Kobayashi PSDB Sim 
Professor Luizinho PT Não 
Ricardo Izar PTB Sim 
Roberto Gouveia PT Não 
Robson Tuma PFL Sim 
Rubinelli PT Não 
Salvador Zimbaldi PTB Não 
Silvio Torres PSDB Não 
Vadão Gomes PP Sim 
Vanderlei Assis PP Sim 
Vicente Cascione PTB Não 
Vicentinho PT Não 
Walter Barelli PSDB Sim 
Wanderval Santos PL PL/PSL Não 
Xico Graziano PSDB Sim 
Zulaiê Cobra PSDB Não 
Total São Paulo : 56 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT Não 
Celcita Pinheiro PFL Sim 
Ricarte de Freitas PTB Não 
Teté Bezerra PMDB Não 
Thaís Barbosa PMDB Não 
Thelma de Oliveira PSDB Sim 
Total Mato Grosso : 6 

DISTRITO FEDERAL 

Alberto Fraga PTB Sim 
Jorge Pinheiro PL PL/PSL Sim 
José Roberto Arruda PFL Sim 
Maninha PT Não 
Osório Adriano PFL Sim 
Sigmaringa Seixas PT Não 
Wasny de Roure PT Sim 
Total Distrito Federal : 7 

GOIÁS 

Capitão Wayne PSDB Sim 
Carlos Alberto Leréia PSDB Sim 
Enio Tatico PL PL/PSL Não 
João Campos PSDB Sim 
Jovair Arantes PTB Sim 
Leandro Vilela PMDB Não 
Luiz Bittencourt PMDB Não 
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Neyde Aparecida PT Não 
Pedro Chaves PMDB Sim 
Ronaldo Caiado PFL Sim 
Sandes Júnior PP Sim 
Sandro Mabel PL PL/PSL Não 
Sergio Caiado PP Sim 
Vilmar Rocha PFL Sim 
Total Goiás : 14 

MATO GROSSO DO SUL 

Antônio Carlos Biffi PT Não 
Geraldo Resende PPS Sim 
João Grandão PT Não 
Murilo Zauith PFL Sim 
Nelson Trad PMDB Não 
Waldemir Moka PMDB Sim 
Total Mato Grosso do Sul : 6 

PARANÁ 

Affonso Camargo PSDB Sim 
Cezar Silvestri PPS Sim 
Dilceu Sperafico PP Não 
Dr. Rosinha PT Sim 
Dra. Clair PT Sim 
Eduardo Sciarra PFL Sim 
Gustavo Fruet PSDB Sim 
Hermes Parcianello PMDB Não 
Iris Simões PTB Sim 
Luiz Carlos Hauly PSDB Sim 
Max Rosenmann PMDB Sim 
Moacir Micheletto PMDB Sim 
Nelson Meurer PP Não 
Oliveira Filho PL PL/PSL Não 
Osmar Serraglio PMDB Não 
Paulo Bernardo PT Não 
Takayama PMDB Sim 
Total Paraná : 17 

SANTA CATARINA 

Adelor Vieira PMDB Não 
Carlito Merss PT Não 
Fernando Coruja PPS Sim 
Gervásio Silva PFL Sim 
Ivan Ranzolin PP Não 
João Pizzolatti PP Não 
Leodegar Tiscoski PP Não 
Mauro Passos PT Não 
Paulo Afonso PMDB Sim 
Valdir Colatto PMDB Sim 
Zonta PP Não 
Total Santa Catarina : 11 

RIO GRANDE DO SUL 

Adão Pretto PT Não 

Alceu Collares PDT Sim 
Beto Albuquerque PSB Não 
Cezar Schirmer PMDB Sim 
Darcísio Perondi PMDB Sim 
Eliseu Padilha PMDB Sim 
Enio Bacci PDT Sim 
Érico Ribeiro PP Não 
Francisco Turra PP Não 
Henrique Fontana PT Sim 
Kelly Moraes PTB Sim 
Luciana Genro S.Part. Sim 
Luis Carlos Heinze PP Sim 
Marco Maia PT Não 
Maria do Rosário PT Sim 
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim 
Milton Cardias PTB Sim 
Nelson Proença PPS Sim 
Onyx Lorenzoni PFL Sim 
Orlando Desconsi PT Sim 
Pastor Reinaldo PTB Sim 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL Não 
Yeda Crusius PSDB Sim 
Total Rio Grande do Sul : 23

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-
bre a mesa Requerimento de Destaque nº 05, da ban-
cada do PMDB, no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeremos, nos termos regimen-
tais, destaque para votação em separado – DVS, da 
Emenda nº 4.

Sala das Sessões, em 12 de maio de 2004.
José Boba, Líder do PMDB; José Múcio Montei-

ro, Líder do PTB.
O SR. JORGE ALBERTO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JORGE ALBERTO (PMDB – SE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se-
guindo orientação do Líder José Borba, o PMDB retira 
esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – O 
PMDB retira o Destaque nº 5. 

O SR. ROBSON TUMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o quorum 
caiu bastante. V.Exa. tinha o objetivo de fazer mais uma 
votação, mas o PMDB retirou o destaque. Fica atendi-
da a vontade de V.Exa. Para não corrermos o risco de 
perder por falta de quorum, apelo a V.Exa. que encerre 
a sessão e continue a votação amanhã.
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O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Mesa quer colher o pronunciamento dos Srs. Líderes, 
para que decida o mais democraticamente possível.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
dar uma informação aos Srs. Líderes, para tranqüilidade 
de todos, porque queremos agilizar mesmo. 

A orientação da base é no sentido de acatar o 
próximo destaque, ou seja, suprimir o texto. Se todos 
votarmos pela supressão – tudo indica que sim, por-
que amplia benefícios – não há como não ter quorum. 
Se todos votarem “não”, para suprimir o texto, acho 
que é possível. À medida que em que formos votando 
vamos saindo. Há 340 votantes e, se todos votarem 
“não”, acho que resolve.

O SR. ROBSON TUMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL orien-
ta o seguinte: se todos os partidos votarem “sim”, nós 
concordamos com mais esta votação. Caso contrário, 
entraremos em obstrução, porque o quorum caiu bas-
tante, e obviamente não vamos querer correr o risco.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência vai colher então a orientação das ban-
cadas.

Só há um orador inscrito para falar, o Deputado 
Babá. Indago se S.Exa. mantém sua inscrição. (Pausa.)

Desiste o nobre Deputado Babá
Colherei a orientação das bancadas. Se forem 

unânimes, faremos a votação.
O “sim” é para que não se suprima formalidade 

essencial.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – So-

bre a mesa Requerimento de Destaque nº 07, do PSDB 
no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeiro, nos termos do art. 161, I 
e § 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
destaque para votação em separado da expressão “ex-
ceto aposentadoria por tempo de contribuição”, cons-
tante do § 12 do art. 201 do Substitutivo à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 227-A, de 2004, que “Altera 
os arts. 37, 40, 144, 194, 195 e 201 da Constituição 
Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá 
outras providências.

Sala das Sessões, 8 de julho de 2004. – Antonio 
Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Em 
votação a expressão destacada. O voto “sim” mantém 
a expressão. O voto “não”, obviamente, a suprime.

Colherei a orientação das bancadas.
O SR. FERNANDO CORUJA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. FERNANDO CORUJA (PPS – SC. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta 
é uma emenda complexa. Será que o Relator poderia 
esclarecer exatamente o que está dito no texto?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Com 
a palavra o Relator, Deputado José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, este destaque para vota-
ção em separado diz respeito à inclusão previdenci-
ária das pessoas de baixa renda e da dona de casa. 
Nós, ao elaborarmos a redação, só permitíamos a 
aposentadoria por idade. Não poderia ser por tempo 
de contribuição. Este DVS, do Líder do PSDB, permite 
a aposentadoria por tempo de contribuição e/ou por 
idade. Portanto, amplia benefício. 

E nós podemos encontrar a seguinte situação: 
a pessoa com baixa renda começa a contribuir sobre 
1 salário mínimo. Depois, vem para a formalidade e 
passa a contribuir sobre 2 ou 3 salários mínimos. Se 
não for retirada essa expressão, tal pessoa será pre-
judicada.

Portanto, o DVS aqui apresentado vem para be-
neficiar.

Dialogamos com a base do Governo, mostrando a 
justeza da matéria. Exatamente por isso, peço a todos 
que votem “não” ao texto, para cair a expressão.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como votam os Srs. Líderes?

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-
NA – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PRONA vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PV?

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota 
“não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PCdoB?

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PCdoB vota 
“não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PDT?
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O SR. SEVERIANO ALVES (PDT – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PSB?

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o PSB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PPS?

O SR. DIMAS RAMALHO (PPS – SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS 
vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o Bloco Parlamentar PL/PSL?

O SR. HELENO SILVA (Bloco/PL – SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O Bloco vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PTB?

O SR. MARCONDES GADELHA (PTB – PB. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O PTB vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PP?

O SR. ZONTA (PP-SC. Pela ordem. Sem revisão 
do orador.) – O PP vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PSDB?

O SR. NILSON PINTO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSDB vota “não”, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PFL?

O SR. ROBSON TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – O PFL vota “não”, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PMDB?

O SR. BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota o PT?

O SR. PAULO ROCHA (PT – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – O PT vota “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Como vota a Minoria? (Pausa.)

Como vota o Governo?
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Governo vota “não”.

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PRONA vai 
alterar o voto, porque acho que entenderam errado.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – No-
bre Deputado João Fontes, V.Exa. ainda não é o intér-
prete do PRONA. 

Peço ao partido que se manifeste de viva voz.
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PRONA 
vai mudar o voto para “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Presidência esclarece aos Srs. Deputados que esta é 
a última votação da noite de hoje e manifesta sua sa-
tisfação pessoal pela maneira como transcorreram, de 
forma criativa, urbana, ordeira e pacífica as votações 
no dia de hoje.

Amanhã, 16 de março, teremos Ordem do Dia, 
se possível com votações que tenham início o mais 
cedo possível. 

Irei consultar o Presidente Severino Cavalcanti 
para que comecemos a votar mais cedo a continuação 
dos destaques, porque a Mesa quer manter o que foi 
anunciado pelo Presidente na quinta-feira passada, ou 
seja, conclusão da PEC Paralela e votação de 4 urgên-
cias e méritos das universidades, além de alguma outra 
novidade que eventualmente possa acontecer. 

Lembro também que está previsto para a pauta 
o julgamento do nobre Deputado André Luiz. 

O SR. MARCELO TEIXEIRA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PMDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço 
um apelo ao Presidente do INSS, Senador Carlos Be-
zerra, no sentido de rever a condição do posto do INSS 
no Município de Itapipoca, Estado do Ceará.

Muito obrigado.
A SRA. JUÍZA DENISE FROSSARD – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
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A SRA. JUÍZA DENISE FROSSARD (PPS – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
ao que fui informada, o Deputado André Luiz entrou 
com recurso da decisão do Conselho de Ética. Esse 
recurso naturalmente deverá ir para a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 

Pergunto a V.Exa. se vai colocar em pauta a ma-
téria sem passar pela CCJC.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pos-
so decidir a questão de V.Exa., até porque fui o mentor 
do regulamento do Conselho de Ética. O recurso não 
tem efeito suspensivo. Vem a julgamento do Plenário.

A SRA. JUÍZA DENISE FROSSARD – Obriga-
da, Sr. Presidente.

O SR. COSTA FERREIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Srs. Parlamentares, hoje, 15 de março, comemora-se a 
retomada da democracia, um dos momentos mais im-
portantes da história recente do Brasil, momento áureo 
que incorporou todos os anseios do povo brasileiro. 

Esse processo foi coligido a partir do final dos 
anos 70 com a abertura política. 

Expirada a validade do famigerado AI-5, tem 
início a retomada das representações sociais e polí-
ticas, como o novo sindicalismo, o pluripartidarismo. 
A liberdade de expressão e de imprensa volta na sua 
plenitude, conquista de valor inestimável.

Há 20 anos, às 10 horas da manhã, aos auspícios 
do Congresso Nacional, o maranhense José Sarney 
toma posse como Presidente da República, dando início 
à consolidação democrática sem os traumas vistos em 
outros países. Ganha curso a autonomia das instituições 
que regem o poder democrático e o arrefecimento do 
medo de um súbito retrocesso ditatorial. 

A transição é conduzida com maestria e culmi-
na com a promulgação da Constituição Cidadã em 
1988.

Sucessivas eleições livres e plenas e algumas 
crises políticas demonstram a solidez da democracia 
brasileira, fato reconhecido internacionalmente e com 
reflexos favoráveis ao nosso mercado.

Duas décadas depois, sabe-se que as conquistas 
sociais não são inerentes ao regime democrático. Os 
problemas sociais ainda são graves. 

Carecemos de desenvolvimento em áreas bá-
sicas: infra-estrutura, educação, segurança, sanea-
mento básico. 

Também é precário o compartilhar da cidadania: 
há milhões de brasileiros que passam fome, moram 

ao relento, não têm assistência médico-odontológica, 
dentre outras mazelas. 

Contudo, temos a certeza de que a democracia 
encerra as melhores condições para as transformações 
sociais adequadas. É o ambiente em que se buscam 
os objetivos sociais sem restringir as liberdades fun-
damentais.

Parabéns aos verdadeiros defensores da demo-
cracia, dentre os quais eu me incluo. Continuemos os 
esforços para que os direitos e garantias individuais e 
coletivas integrem a realidade concreta de cada cida-
dão brasileiro. Viva a democracia!

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – A 

Mesa indaga se algum dos Srs. Deputados presentes 
deixou de votar. (Pausa.)

Está encerrada a votação.
O SR. JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não entendi 
quando V.Exa. falou em relação à pauta de amanhã e 
comentou sobre os 4 regimes de urgência para as uni-
versidades. Há possibilidade de votá-los amanhã?

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Claro. 
Esse foi o entendimento exarado na quinta-feira pelo 
Presidente Severino Cavalcanti e esta Presidência não 
pode discrepar do acordo firmado na quinta última.

Amanhã seguiremos votando a PEC Paralela e 
votaremos a urgência e o mérito das 4 universidades. 
Foi o acordo do Presidente Severino Cavalcanti com 
a Liderança.

O SR. JOÃO GRANDÃO – Agradeço a V.Exa. a 
informação. Há um requerimento deste Parlamentar, 
em regime de urgência, para a Universidade Federal 
da Grande Dourados. 

O SR. CARLOS WILLIAN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS WILLIAN (PMDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vo-
tei “não”.

O SR. PAULO BAUER (PFL – SC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. GILBERTO NASCIMENTO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PMDB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
mais uma vez, como delegado de polícia, gostaria de 
parabenizar esta Casa e a todos os Deputados Fede-
rais que hoje fizeram justiça a esta carreira de tanto 
sofrimento e dificuldades. Que pelo menos no momento 
de sua aposentadoria possa a categoria ter uma lei que 
lhes traga um pouco mais de tranqüilidade.

Mais uma vez o meu muito obrigado a todos os 
Deputados.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei “não”.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
Anuncio o resultado: 

VOTARAM:

Sim:      01
Não:      313
Abstenções:     00
Total:      314

É Suprimida a Expressão. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição : PEC Nº 227/2004 – DVS Nº 7 PSDB 
– EXPRESSÃO: “EXCETO APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO” 

Início Votação : 15/03/2005 21:51 

Fim Votação : 15/03/2005 21:58 

Presidiram a Votação: Inocêncio Oliveira – José Tho-
maz Nonô 

Resultado da Votação 
Sim:      1 
Não:      313 
Total da Votação:    314 

Orientação 
PT – Não 
PMDB – Não 
PFL – Não 
PSDB – Não 
PP – Não 
PTB – Não 
PL/PSL – Não 
PPS – Não 
PSB – Não 
PDT – Não 
PCdoB – Não 

PV – Não 
PRONA – Não 
GOV. – Não 
Partido Bloco Voto 
Art. 17 1
Total Quorum: 315

RORAIMA 

Alceste Almeida PMDB Não 
Luciano Castro PL PL/PSL Não 
Maria Helena PPS Não 
Pastor Frankembergen PTB Não 
Suely Campos PP Não 
Total Roraima : 5 

AMAPÁ 

Badu Picanço PL PL/PSL Não 
Eduardo Seabra PTB Não 
Hélio Esteves PT Não 
Janete Capiberibe PSB Não 
Jurandil Juarez PMDB Não 
Total Amapá : 5 

PARÁ 

Anivaldo Vale PSDB Não 
Ann Pontes PMDB Não 
Asdrubal Bentes PMDB Não 
Babá S.Part. Não 
Nicias Ribeiro PSDB Não 
Nilson Pinto PSDB Não 
Paulo Rocha PT Não 
Raimundo Santos PL PL/PSL Não 
Wladimir Costa PMDB Não 
Zenaldo Coutinho PSDB Não 
Zequinha Marinho S.Part. Não 
Total Pará : 11 

AMAZONAS 

Átila Lins PPS Não 
Carlos Souza PP Não 
Francisco Garcia PP Não 
Humberto Michiles PL PL/PSL Não 
Lupércio Ramos PMDB Não 
Pauderney Avelino PFL Não 
Silas Câmara PTB Não 
Vanessa Grazziotin PCdoB Não 
Total Amazonas : 8 

RONDÔNIA 

Anselmo PT Não 
Eduardo Valverde PT Não 
Marinha Raupp PMDB Não 
Miguel de Souza PL PL/PSL Não 
Natan Donadon PMDB Não 
Total Rondônia : 5 
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ACRE 

Chicão Brígido PMDB Não 
Henrique Afonso PT Não 
João Correia PMDB Não 
Júnior Betão PL PL/PSL Não 
Nilson Mourão PT Não 
Perpétua Almeida PCdoB Não 
Zico Bronzeado PT Não 
Total Acre : 7 

TOCANTINS 

Ana Alencar PSDB Não 
Darci Coelho PP Não 
Homero Barreto PTB Não 
Kátia Abreu PFL Não 
Pastor Amarildo PMDB Não 
Total Tocantins : 5 

MARANHÃO 

Clóvis Fecury PFL Não 
Costa Ferreira PSC Não 
Dr. Ribamar Alves PSB Não 
João Castelo PSDB Não 
Luciano Leitoa PSB Não 
Wagner Lago PP Não 
Total Maranhão : 6 

CEARÁ 

Almeida de Jesus PL PL/PSL Não 
André Figueiredo PDT Não 
Antenor Naspolini PSDB Não 
Antonio Cambraia PSDB Não 
Ariosto Holanda PSDB Não 
João Alfredo PT Não 
José Pimentel PT Não 
Marcelo Teixeira PMDB Não 
Moroni Torgan PFL Não 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Não 
Vicente Arruda PSDB Não 
Total Ceará : 11 

PIAUÍ 

Júlio Cesar PFL Não 
Marcelo Castro PMDB Não 
Nazareno Fonteles PT Não 
Simplício Mário PT Não 
Total Piauí : 4 

RIO GRANDE DO NORTE 

Fátima Bezerra PT Não 
Henrique Eduardo Alves PMDB Não 
Sandra Rosado PMDB Não 
Total Rio Grande do Norte : 3 

PARAÍBA 

Benjamin Maranhão PMDB Não 
Carlos Dunga PTB Não 
Domiciano Cabral PSDB Não 
Lúcia Braga PMDB Não 
Luiz Couto PT Não 
Marcondes Gadelha PTB Não 
Philemon Rodrigues PTB Não 
Total Paraíba : 7 

PERNAMBUCO 

André de Paula PFL Não 
Fernando Ferro PT Não 
Inocêncio Oliveira PMDB Não 
Jorge Gomes PSB Não 
José Chaves PTB Não 
Luiz Piauhylino PDT Não 
Maurício Rands PT Não 
Osvaldo Coelho PFL Não 
Pastor Francisco Olímpio PSB Não 
Paulo Rubem Santiago PT Não 
Raul Jungmann PPS Não 
Renildo Calheiros PCdoB Não 
Roberto Freire PPS Não 
Total Pernambuco : 13 

ALAGOAS 

Givaldo Carimbão PSB Não 
Helenildo Ribeiro PSDB Não 
José Thomaz Nonô PFL Art. 17 
Jurandir Boia PDT Não 
Olavo Calheiros PMDB Não 
Rogério Teófilo PPS Não 
Total Alagoas : 6 

SERGIPE 

Heleno Silva PL PL/PSL Não 
Ivan Paixão PPS Não 
Jackson Barreto PTB Não 
João Fontes PDT Não 
Jorge Alberto PMDB Não 
Total Sergipe : 5 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB Não 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Não 
Claudio Cajado PFL Não 
Colbert Martins PPS Não 
Coriolano Sales PFL Não 
Edson Duarte PV Não 
Fábio Souto PFL Não 
Félix Mendonça PFL Não 
Geddel Vieira Lima PMDB Não 
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Guilherme Menezes PT Não 
Jairo Carneiro PFL Não 
João Almeida PSDB Não 
João Leão PL PL/PSL Não 
José Carlos Araújo PFL Não 
José Rocha PFL Não 
Luiz Bassuma PT Não 
Luiz Carreira PFL Não 
Marcelo Guimarães Filho PFL Não 
Milton Barbosa PFL Não 
Paulo Magalhães PFL Não 
Pedro Irujo PL PL/PSL Não 
Reginaldo Germano PP Não 
Robério Nunes PFL Não 
Severiano Alves PDT Não 
Walter Pinheiro PT Não 
Zelinda Novaes PFL Não 
Total Bahia : 26 

MINAS GERAIS 

Ana Guerra PT Não 
Bonifácio de Andrada PSDB Não 
César Medeiros PT Não 
Cleuber Carneiro PTB Não 
Custódio Mattos PSDB Não 
Dr. Francisco Gonçalves PTB Não 
Eduardo Barbosa PSDB Não 
Fernando Diniz PMDB Não 
Geraldo Thadeu PPS Não 
Gilmar Machado PT Não 
Isaías Silvestre PSB Não 
João Magno PT Não 
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL Não 
José Militão PTB Não 
Júlio Delgado PPS Não 
Leonardo Monteiro PT Não 
Lincoln Portela PL PL/PSL Não 
Marcello Siqueira PMDB Não 
Maria do Carmo Lara PT Não 
Mauro Lopes PMDB Não 
Paulo Delgado PT Não 
Rafael Guerra PSDB Não 
Romeu Queiroz PTB Não 
Sérgio Miranda PCdoB Não 
Silas Brasileiro PMDB Não 
Vadinho Baião PT Não 
Virgílio Guimarães PT Não 
Vittorio Medioli PSDB Não 
Total Minas Gerais : 28 

ESPÍRITO SANTO 

Feu Rosa PP Não 
Iriny Lopes PT Não 

Jair de Oliveira PMDB Não 
Manato PDT Não 
Marcelino Fraga PMDB Não 
Marcus Vicente PTB Não 
Neucimar Fraga PL PL/PSL Não 
Nilton Baiano PP Não 
Renato Casagrande PSB Não 
Total Espírito Santo : 9 

RIO DE JANEIRO 

Aldir Cabral PFL Não 
Alexandre Cardoso PSB Não 
Alexandre Santos PMDB Não 
Almir Moura S.Part. Não 
André Costa PT Não 
Antonio Carlos Biscaia PT Não 
Bernardo Ariston PMDB Não 
Carlos Nader PL PL/PSL Não 
Chico Alencar PT Não 
Deley PMDB Não 
Dr. Heleno PMDB Não 
Edson Ezequiel PMDB Não 
Eduardo Cunha PMDB Não 
Elaine Costa PTB Não 
Fernando Lopes PMDB Não 
Itamar Serpa PSDB Não 
Jair Bolsonaro PFL Não 
Jandira Feghali PCdoB Não 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL Não 
José Divino PMDB Não 
Josias Quintal PMDB Não 
Juíza Denise Frossard PPS Não 
Julio Lopes PP Não 
Laura Carneiro PFL Não 
Leonardo Picciani PMDB Não 
Luiz Sérgio PT Não 
Miro Teixeira PT Não 
Moreira Franco PMDB Não 
Paulo Baltazar PSB Não 
Paulo Feijó PSDB Não 
Renato Cozzolino S.Part. Não 
Rodrigo Maia PFL Não 
Simão Sessim PP Não 
Total Rio de Janeiro : 33 

SÃO PAULO 

Angela Guadagnin PT Não 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Não 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Não 
Arlindo Chinaglia PT Não 
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim 
Ary Kara PTB Não 
Celso Russomanno PP Não 
Cláudio Magrão PPS Não 
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Corauci Sobrinho PFL Não 
Dimas Ramalho PPS Não 
Durval Orlato PT Não 
Edinho Montemor PL PL/PSL Não 
Edna Macedo PTB Não 
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não 
Enéas PRONA Não 
Gilberto Nascimento PMDB Não 
Iara Bernardi PT Não 
Ivan Valente PT Não 
Jamil Murad PCdoB Não 
Jefferson Campos PMDB Não 
João Batista PFL Não 
José Eduardo Cardozo PT Não 
Jovino Cândido PV Não 
Julio Semeghini PSDB Não 
Lobbe Neto PSDB Não 
Luiz Carlos Santos PFL Não 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Não 
Luiza Erundina PSB Não 
Marcelo Ortiz PV Não 
Mariângela Duarte PT Não 
Milton Monti PL PL/PSL Não 
Neuton Lima PTB Não 
Paulo Kobayashi PSDB Não 
Professor Luizinho PT Não 
Ricardo Izar PTB Não 
Roberto Gouveia PT Não 
Robson Tuma PFL Não 
Rubinelli PT Não 
Salvador Zimbaldi PTB Não 
Silvio Torres PSDB Não 
Vadão Gomes PP Não 
Vanderlei Assis PP Não 
Vicente Cascione PTB Não 
Vicentinho PT Não 
Total São Paulo : 44 

MATO GROSSO 

Carlos Abicalil PT Não 
Celcita Pinheiro PFL Não 
Ricarte de Freitas PTB Não 
Teté Bezerra PMDB Não 
Thaís Barbosa PMDB Não 
Thelma de Oliveira PSDB Não 
Total Mato Grosso : 6 

DISTRITO FEDERAL 

Alberto Fraga PTB Não 
José Roberto Arruda PFL Não 
Maninha PT Não 
Sigmaringa Seixas PT Não 
Wasny de Roure PT Não 
Total Distrito Federal : 5 

GOIÁS 

Capitão Wayne PSDB Não 
Carlos Alberto Leréia PSDB Não 
João Campos PSDB Não 
Jovair Arantes PTB Não 
Leandro Vilela PMDB Não 
Luiz Bittencourt PMDB Não 
Neyde Aparecida PT Não 
Pedro Chaves PMDB Não 
Ronaldo Caiado PFL Não 
Sandes Júnior PP Não 
Sergio Caiado PP Não 
Vilmar Rocha PFL Não 
Total Goiás : 12 

MATO GROSSO DO SUL 

Antônio Carlos Biffi PT Não 
Geraldo Resende PPS Não 
João Grandão PT Não 
Murilo Zauith PFL Não 
Nelson Trad PMDB Não 
Waldemir Moka PMDB Não 
Total Mato Grosso do Sul : 6 

PARANÁ 

Affonso Camargo PSDB Não 
Airton Roveda PTB Não 
Cezar Silvestri PPS Não 
Chico da Princesa PL PL/PSL Não 
Dr. Rosinha PT Não 
Dra. Clair PT Não 
Eduardo Sciarra PFL Não 
Gustavo Fruet PSDB Não 
Luiz Carlos Hauly PSDB Não 
Oliveira Filho PL PL/PSL Não 
Osmar Serraglio PMDB Não 
Paulo Bernardo PT Não 
Selma Schons PT Não 
Takayama PMDB Não 
Total Paraná : 14 

SANTA CATARINA 

Adelor Vieira PMDB Não 
Carlito Merss PT Não 
Fernando Coruja PPS Não 
João Pizzolatti PP Não 
Leodegar Tiscoski PP Não 
Mauro Passos PT Não 
Paulo Afonso PMDB Não 
Paulo Bauer PFL Não 
Valdir Colatto PMDB Não 
Zonta PP Não 
Total Santa Catarina : 10 
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RIO GRANDE DO SUL 

Alceu Collares PDT Não 
Augusto Nardes PP Não 
Beto Albuquerque PSB Não 
Cezar Schirmer PMDB Não 
Eliseu Padilha PMDB Não 
Enio Bacci PDT Não 
Francisco Turra PP Não 
Henrique Fontana PT Não 
Kelly Moraes PTB Não 
Luciana Genro S.Part. Não 
Luis Carlos Heinze PP Não 
Marco Maia PT Não 
Maria do Rosário PT Não 
Milton Cardias PTB Não 
Nelson Proença PPS Não 
Onyx Lorenzoni PFL Não 
Orlando Desconsi PT Não 
Pastor Reinaldo PTB Não 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL Não 
Pompeo de Mattos PDT Não 
Yeda Crusius PSDB Não 
Total Rio Grande do Sul : 21 

O SR. NEUTON LIMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. NEUTON LIMA (PTB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria 
de fazer uma reclamação, coisa que raramente faço 
da tribuna desta Casa.

Nós, no Estado de São Paulo, temos um dire-
tor no Departamento Nacional de Proteção Mineral 
– DNPM que infelizmente não atende a nenhum Depu-
tado. Hoje, eu até cientifiquei ao Líder do Governo na 
Casa desse fato. 

Nós temos inúmeros processos de empresários 
que estão com procedimentos prontos, devidamente 
legalizados, aguardando publicação. Mas o Sr. Enzo, 
diretor daquele departamento no Estado de São Paulo, 
não atende a Deputado.

O Presidente Severino Cavalcanti diz que vai 
valorizar o Parlamento. Eu peço a S.Exa. que tente 
marcar audiência junto à Casa Civil da Presidência 
da República e ao DNPM de São Paulo, para que re-
cebam os Deputados, atendam aos telefonemas dos 
Deputados, porque isso é um absurdo.

Nós recebemos os votos da população, que re-
clama de nós. 

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Está 
registrado o pedido de V.Exa. 

Acato a ponderação do nobre Deputado Inocêncio 
Oliveira, que tem compromissos inadiáveis juntamente 
com os demais colegas nas justas homenagens que 
serão prestadas.

Já foi proclamado o resultado da votação. 

V – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lem-
brando que amanhã, quarta-feira, dia 16, às 9h, ha-
verá sessão solene em homenagem aos 20 anos de 
democratização do Brasil e, às 11h, em homenagem 
ao cinqüentenário de nascimento do nobre Deputado 
Luis Eduardo Magalhães. E mais: o julgamento do no-
bre Deputado André Luiz.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – 
COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

AMAPÁ

Gervásio Oliveira PMDB 
Total de Amapá: 1

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
Total de Alagoas: 1

MINAS GERAIS

Jaime Martins PL PL/PSL
Total de Minas Gerais: 1

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Francisco Rodrigues PFL 
Total de Roraima: 2

TOCANTINS

Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 1

MARANHÃO

Neiva Moreira PDT 
Pedro Novais PMDB 
Terezinha Fernandes PT 
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Gorete Pereira PMDB 
Inácio Arruda PCdoB 
Total de Ceará: 2

PIAUÍ

Moraes Souza PMDB 
Total de Piauí: 1
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RIO GRANDE DO NORTE

Betinho Rosado PFL 
Iberê Ferreira PTB 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
José Múcio Monteiro PTB 
Marcos de Jesus PL PL/PSL
Ricardo Fiuza PP 
Total de Pernambuco: 4

ALAGOAS

João Caldas PL PL/PSL
João Lyra PTB 
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Gerson Gabrielli PFL 
João Carlos Bacelar PFL 
Josias Gomes PT 
Total de Bahia: 3

MINAS GERAIS

Cabo Júlio PMDB 
Mário Heringer PDT 
Reginaldo Lopes PT 
Total de Minas Gerais: 3

RIO DE JANEIRO

André Luiz S.Part. 
Carlos Santana PT 
Jorge Bittar PT 
Reinaldo Betão PL PL/PSL
Roberto Jefferson PTB 
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

João Herrmann Neto PDT 
Marcos Abramo PFL 
Orlando Fantazzini PT 
Paulo Lima PMDB 
Total de São Paulo: 4

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Welinton Fagundes PL PL/PSL
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Tatico PL PL/PSL
Total de Distrito Federal: 1

GOIÁS

Pedro Canedo PP 
Total de Goiás: 1

PARANÁ

Giacobo PL PL/PSL
Odílio Balbinotti PMDB 
Total de Paraná: 2

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB 
Luci Choinacki PT 
Vignatti PT 
Total de Santa Catarina: 3

RIO GRANDE DO SUL

Francisco Appio PP 
Tarcísio Zimmermann PT 
Total de Rio Grande do Sul: 2

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – En-
cerro a sessão, designando para amanhã, quarta-feira, 
dia 16, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

Requerimento nº 2.070/04, dos Srs. Líderes, 
nos termos do art. 155 do Regimento Interno, solici-
tando urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 
3.962/04, do Poder Executivo, que institui a Fundação 
Universidade Federal do ABC – UFABC e dá outras 
providências.

Requerimento nº 1.734/04, do Srs. Líderes, nos 
termos do art. 155 do Regimento Interno, solicitando 
urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 2.681, 
de 2003, do Poder Executivo, que transforma a Facul-
dade de Medicina do Triângulo Mineiro – FMTM em 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, e 
dá outras providências.

Requerimento nº 2.012/04, dos Srs. Líderes, nos 
termos do art. 155 do Regimento Interno, solicitando 
urgência para apreciação do Projeto de Lei nº 3.859/04, 
do Poder Executivo, que dispõe sobre a transforma-
ção da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas 
– Centro Universitário Federal – EFOA / CEUFE em 
Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL- MG e dá 
outras providências.

Requerimento nº 2.251/04, do Sr. Carlos Mota e 
outros, nos termos do art. 155 do Regimento Interno, 
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solicitando urgência para apreciação do Projeto de 
Lei nº 4.300/04, do Poder Executivo, que transforma 
as Faculdades Federais Integradas de Diamantina em 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri – UFVJM e dá outras providências. 

Requerimento nº 2.388/04, do Sr. João Grandão 
e outros, nos termos do art. 155 do Regimento Inter-
no, solicitando urgência para apreciação do Projeto de 
Lei nº 4.659, de 2004, do Poder Executivo, que dispõe 
sobre a instituição da Fundação Universidade Federal 
da Grande Dourados – UFGD, por desmembramento 
da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso 
do Sul – UFMS, e dá outras providências. 

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Votação 
1

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 e Votação 
2

REPRESENTAÇÃO Nº 25, DE 2004 
(Mesa Diretora)

Discussão e votação da Represen-
tação nº 25, de 2004, contra o Deputado 
André Luiz, como incurso na previsão do 
art. 55, inciso II, e §1º, da Constituição Fe-
deral, combinado com o art. 4º, inciso I, 
do Código de Ética e Decoro Parlamentar; 
tendo parecer do Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar pela perda do mandato, 
nos termos do artigo 55, inciso II e § 1º da 
Constituição Federal, combinado com os 
artigos 240, inciso II e 244 do Regimento 
Interno e do artigo 4º, incisos I, II e IV do 
Código de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputados. (Relator: Dep. Gus-
tavo Fruet)

AVISOS

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS

EMENDAS 

RECURSOS

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-
DE – ART. 164, § 1º, DO RI
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART. 164, § 2º 
E § 3º, DO RI)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 
164, § 2º, DO RI

PROJETOS DE LEI

Nº 4.590/1994 (SENADO FEDERAL) – Dispõe sobre 
o atendimento preferencial da clientela que especifica 
nos órgãos da administração pública federal direta e in-
direta. (E seus apensados: PLs nºs 35/1995 , do Dep. 
Cunha Bueno; e 757/1999, do Dep. Luiz Bittencourt).
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05
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Nº 2.196/1996 (ARNALDO FARIA DE SÁ) – Dispõe 
sobre medidas de proteção ao idoso, nos termos do 
artigo 229 da Constituição Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 3.706/1997 (JOSÉ COIMBRA) – Dispõe sobre o 
desconto de 50%, para o maior de 65 anos de idade, 
no preço de todas as modalidades de transportes, te-
atros, cinemas e outros tipos de diversão, museus e 
cursos.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 4.866/1998 (SERAFIM VENZON) – Dá nova reda-
ção ao § 2º do art. 143 da Lei nº 4.737, de 15 de julho 
de 1965, que institui o Código Eleitoral.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 387/1999 (PAULO PAIM) – Concede passe livre 
às pessoas com idade igual ou superior a sessenta e 
cinco anos no sistema de transporte público coletivo 
rodoviário interestadual.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 718/1999 (BISPO RODRIGUES) – Altera a reda-
ção do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal 
– Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. (E 
seu apensado: PL nº 3180/2000, do Dep. José Car-
los Coutinho).
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 901/1999 (DR. HÉLIO) – Assegura aos maiores 
de sessenta e cinco anos o pagamento de 50% (cin-
qüenta por cento) do valor efetivamente cobrado para 
o ingresso em casas de cultura e de diversões, praças 
esportivas e similares.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 979/1999 (OLIVEIRA FILHO) – Dispõe sobre a obri-
gatoriedade das empresas de ônibus interestaduais 
concederem desconto de 30% no valor total dos bilhetes 
de passagens para idosos acima de 65 anos.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 1.037/1999 (WAGNER SALUSTIANO) – Revoga 
os arts. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 71, § 4º, 72, 
73 e 74, da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998. (E 
seus apensados: PLs nºs 2195/1999 , do Dep.Hugo 
Biehl; 2299/2000, do Dep. Marcos Cintra e 3539/2000, 
do Dep. Marcos Cintra).
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 1.106/1999 (PAULO ROCHA) – Dá nova redação 
ao art. 1º da Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 1.266/1999 (GILBERTO KASSAB) – Destina re-
cursos da exploração dos bingos às Secretarias, Au-
tarquias e Fundações de Esportes dos Municípios e 
do Distrito Federal.

DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-3-05

Nº 1.895/1999 (LUIZ BITTENCOURT) – Dispõe sobre a 
concessão de descontos na compra de ingressos para 
espetáculos culturais e desportivos por maiores de 65 
anos de idade e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 2.021/1999 (LUIZ BITTENCOURT) – Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de precedência de acesso aos idosos 
nos sistemas de transporte público no Brasil.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 2.321/2000 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) – Institui 
a meia-entrada para idosos em espetáculos artísticos, 
culturais e esportivos e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 2.422/2000 (LAMARTINE POSELLA) – Altera a 
alínea “b” do inciso VII do art. 10, da Lei nº 8.842, de 
4 de janeiro de 1994.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 2.424/2000 (LAMARTINE POSELLA) – Altera o 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.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 2.697/2000 (POMPEO DE MATTOS) – Dispõe so-
bre o acesso gratuito de idosos aos locais de exibição 
de programação cultural e esportiva.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 3.024/2000 (JOSÉ CARLOS ELIAS) – Torna obri-
gatória a aceitação de documentos públicos oficiais 
portados por idosos com 65 anos de idade ou mais.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 3.149/2000 (RUBENS FURLAN) – Torna obrigató-
ria a aceitação de todo e qualquer documento público 
oficial para fins de comprovação de idade, visando o 
gozo de gratuidade no transporte coletivo urbano.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 5.518/2001 (DR. HÉLIO) – Dá nova redação ao 
caput do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, para prever a concessão do benefício assisten-
cial às pessoas que aguardam na fila de transplante 
de órgãos ou tecidos vitais.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 5.558/2001 (MARCUS VICENTE) – Altera a Lei nº 
8.899, de 29 de junho de 1994, estendendo ao idoso 
o benefício do passe livre no sistema de transporte 
coletivo interestadual.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05
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Nº 6.184/2002 (NAIR XAVIER LOBO) – Altera a reda-
ção do art. 1º da Lei 8.899, de 29 de junho de 1994, 
estendendo o benefício às pessoas com idade igual ou 
superior a sessenta e cinco anos. (E seu apensado: 
PL nº 7031/2002, do Dep. Rubens Bueno).
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 7.234/2002 (CRESCÊNCIO PEREIRA) – Altera a 
Lei nº 9.720, de 30 de novembro de 1998, que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 7.464/2002 (ENI VOLTOLINI) – “Altera a Lei nº 
8.899, de 29 de junho de 1994, que “concede passe 
livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema 
de transporte coletivo interestadual”.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 1.431/2003 (LUIZ CARLOS HAULY) – Concede 
preferência na tramitação de processo administrativo 
em que figure como parte pessoa com idade igual ou 
superior a sessenta e cinco anos.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 1.973/2003 (COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PAR-
TICIPATIVA) – Altera a Lei nº 8.899, de 29 de junho 
de 1994, que “concede passe livre às pessoas porta-
doras de deficiência no sistema de transporte coletivo 
interestadual”, para estender o mesmo benefício aos 
idosos.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 193/1989 (SENADO FEDERAL) – Exclui, da inci-
dência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza, a exportação para o exterior dos serviços que 
menciona, nos termos do inciso II do § 4º do art. 156 
da Constituição Federal.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 150/1993 (ALDIR CABRAL) – Dá nova redação ao 
item 23 da Lista de Serviços a que se refere o artigo 
8º do Decreto-lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, 
alterada pela Lei Complementar nº 56, de 15 de de-
zembro de 1987.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 15/1995 (REMI TRINTA) – Fixa as alíquo-
tas máximas do imposto sobre serviços de qualquer 
natureza. (Apensados: PLPs nºs 47/1999, do Dep. Alo-
ízio Santos e 251/2001, do Dep. Max Rosenmann).
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 88/1996 (AGNELO QUEIROZ) – Inclui os serviços de 
cartório na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 
nº 56, de 15 de dezembro de 1987. (E seu apensado: 
PLP nº 254/2001, do Dep. Confúcio Moura).
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 165/2000 (MAX ROSENMANN) – acrescenta ser-
viços à lista anexa ao decreto – lei nº 406, de 31 de 
dezembro de 1968, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 209/2001 (JULIO SEMEGHINI) – Dá nova redação 
ao item 24 da Lista de Serviços a que se refere o art. 
1º da Lei Complementar nº 56, de 15 de dezembro 
de 1987.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 272/2001 (OSMAR TERRA) – Altera o art. 12 do 
Decreto – Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968. 
(E seu apensado: PLP nº 43/2003 , do Dep. Nelson 
Bornier).
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 278/2002 (OSMAR TERRA) – Altera a redação da 
lista de serviços do art. 12 do Decreto – Lei nº 406, de 
31 de dezembro de 1968.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-3-05

Nº 341/2002 (PEDRO PEDROSSIAN) – Altera a lis-
ta de serviços sujeitos ao Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza. (E seu apensado: PLP nº 77/2003 
Rogério Silva).
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05
PROJETOS DE RESOLUÇÃO:

Nº 132/1992 (SOCORRO GOMES) – Acrescenta artigo 
ao Regimento Interno, dispondo sobre licença-mater-
nidade à deputada gestante.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 124/2001 (WELLINGTON DIAS) – Acrescenta in-
cisos aos arts 235 e 241 e modifica o parágrafo 2º do 
art. 241 do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 45/2003 (POMPEO DE MATTOS) – Altera a reda-
ção do § único, do art. 87, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, que disciplina a lista de ora-
dores para o Grande Expediente.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

Nº 46/2003 (LUIZ COUTO) – Altera a redação do § 
único do artigo 87 da Resolução nº 17 / 1989 (Regi-
mento Interno).
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05
4. DEVOLVIDO AO AUTOR, nos termos do artigo 137, 
§ 1º, do RI.
Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2º 
(05 sessões), as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI

Nº 4.822/2005 (CARLOS NADER) – Fica instituída a 
obrigatoriedade de realização de perícia técnica anu-
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al, pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transporte – DNIT, em pontes e viadutos integrantes 
das rodovias e estradas federais.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

Nº 1.556/2005 (PAULO DELGADO) – Dispõe sobre 
realização de plebiscito sobre a Reforma Política no 
primeiro domingo do mês de outubro de 2005.
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

Nº 55/2005 (CARLOS MELLES) – Propõe à Comis-
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional a 
realização de ato de fiscalização e controle referente 
aos valores arrecadados, contabilização e destinação 
dos recursos oriundos da Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico – CIDE.

ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05

ORADORES SORTEADOS PARA O 
GRANDE EXPEDIENTE DO MÊS DE MAR-
ÇO DE 2005

Dia 16, 4ª-feira

15:00 LUIZ BASSUMA (PT – BA)
15:25 JOSÉ PRIANTE (PMDB – PA)

Dia 17, 5ª-feira

15:00 ALMIR MOURA (S.PART. – RJ)
15:25 MARCELO CASTRO (PMDB – PI)

Dia 18, 6ª-feira

10:00 MANINHA (PT – DF)
10:25 NEYDE APARECIDA (PT – GO)
10:50 LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO)
11:15 NELSON TRAD (PMDB – MS)
11:40 ANSELMO (PT – RO)
12:05 VANDERLEI ASSIS (PP – SP)
12:30 ANGELA GUADAGNIN (PT – SP)
12:55 OSVALDO COELHO (PFL – PE)
13:20 DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)

Dia 21, 2ª-feira

15:00 ASDRUBAL BENTES (PMDB – PA)
15:25 ZARATTINI (PT – SP)
15:50 DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTB – MG)
16:15 JANETE CAPIBERIBE (PSB – AP)
16:40 CHICÃO BRÍGIDO (PMDB – AC)
17:05 ÁTILA LINS (PPS – AM)
17:30 MARCELO BARBIERI (PMDB – SP)
17:55 DOMICIANO CABRAL (PSDB – PB)
18:20 MARIA HELENA (PPS – RR)

Dia 22, 3ª-feira

15:00 BOSCO COSTA (PSDB – SE)
15:25 DR. BENEDITO DIAS (PP – AP)

Dia 23, 4ª-feira

15:00 ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT – PR)
15:25 ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB – RJ)

Dia 28, 2ª-feira

15:00 PAULO PIMENTA (PT – RS)
15:25 DARCI COELHO (PP – TO)
15:50 CÉSAR BANDEIRA (PFL – MA)
16:15 MARCELLO SIQUEIRA (PMDB – MG)
16:40 AGNALDO MUNIZ (PP – RO)
17:05 NICE LOBÃO (PFL – MA)
17:30 FERNANDO FERRO (PT – PE)
17:55 JOSIAS GOMES (PT – BA)
18:20 JORGE ALBERTO (PMDB – SE)

Dia 29, 3ª-feira

15:00 OSVALDO BIOLCHI (PMDB – RS)
15:25 MARCOS DE JESUS (PL – PE)

Dia 30, 4ª-feira

15:00 CEZAR SCHIRMER (PMDB – RS)
15:25 PEDRO FERNANDES (PTB – MA)

Dia 31, 5ª-feira

15:00 ROGÉRIO TEÓFILO (PPS – AL)
15:25 PAULO ROCHA (PT – PA)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

LOCAL: Plenário 06 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – Eleição do 3º Vice-Presidente;
II – Discussão das Subcomissões para 2005. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NA-
CIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

LOCAL: Plenário 15 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 121/04 Do Sr. Davi Alcolumbre 
– que “solicita seja convidado o Ministro do Desenvol-
vimento Agrário, para prestar esclarecimentos sobre a 
Portaria Conjunta n.º 10, 01/12/04 de MDA/INCRA”. 
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REQUERIMENTO Nº 2/05 Do Sr. Dr. Rodolfo Pereira 
– que “requer nos termos Regimentais que seja con-
vidado representante do Ministério do Meio Ambiente 
para discutir o teor da MP 239/2005”. 

REQUERIMENTO Nº 11/05 Do Sr. Zé Geraldo – que 
“requer a realização de uma audiência pública para 
discutirmos sobre a pavimentação da BR-163 (Cuia-
bá – Santarém)”. 

REQUERIMENTO Nº 20/05 Do Sr. Dr. Rodolfo Pereira 
– que “solicita sejam convidados os Governadores da 
Amazônia Legal para se discutir a MP 239 e o Projeto 
de Lei nº 4.776/2005”. 

REQUERIMENTO Nº 21/05 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “requer que sejam realizadas audiências 
públicas nas capitais dos estados da Amazônia com 
vistas a debater o PL 4.776/2005, que regulamenta 
a gestão de florestas em áreas públicas (domínio da 
união, estados e municípios)” . 

REQUERIMENTO Nº 22/05 Do Sr. Henrique Afonso 
– que “requer a realização de uma audiência públi-
ca para discutirmos sobre a Política de Saúde para a 
Amazônia”. 

REQUERIMENTO Nº 23/05 Da Sra. Maria Helena 
– que “solicita seja encaminhado ao Ministério das 
Relações Exteriores, pedido de informação sobre a 
situação de nacionais presos em países fronteiriços 
da Amazônia Brasileira”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.427/04 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 98/2004) – que “aprova o texto do 
Memorando de Entendimento entre os Governos da 
República Federativa do Brasil e da República do Peru 
sobre Cooperação em Matéria de Proteção e Vigilân-
cia da Amazônia, assinado em Lima, em 25 de agosto 
de 2003”. 
RELATOR: Deputado NILSON MOURÃO. 
PARECER: pela aprovação. 

C- Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.755/01 – do Senado Federal 
– (Senador GERALDO ALTHOFF – PLS 186/2000) 
– que “disciplina os consórcios públicos entre Estados 
e entre Municípios”. (Apensados: PL’s 6.007/2001 e 
6.354/2002) . 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. 

PARECER: pela aprovação deste, com emendas, e 
pela rejeição dos PL’s 6.007/2001 e 6.354/2002, apen-
sados. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 2.346/03 – do Sr. Colombo – que 
“institui Zona de Uso Intensivo no Parque Nacional do 
Iguaçu”. 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Zé Geraldo, em 1/12/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 2.374/03 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “dispõe sobre o dever de notificação em caso 
de necessidade de ações preventivas, de socorro, as-
sistenciais ou recuperativas na área de defesa civil e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SOUZA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.240/04 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “estende incentivos fiscais e programas 
de desenvolvimento regional que beneficiam as áreas 
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia (SUDAM) e Superintendência do De-
senvolvimento do Nordeste (SUDENE) para a região 
denominada Metade Sul do Estado do Rio Grande 
do Sul”. 
RELATORA: Deputada MARIA HELENA. 
PARECER: pela rejeição. 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

LOCAL: Plenário 13, Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 191/05 Do Sr. Henrique Afonso 
– que “solicita criação da Subcomissão Especial des-
tinada a analisar a situação dos investimentos para 
pesquisa da Biodiversidade na Amazônia, no âmbito 
desta Comissão de Ciência e Tecnologia e Informática 
e Comunicação da Câmara dos Deputados”. 

REQUERIMENTO Nº 192/05 Do Sr. Marcelo Barbieri 
– que “solicita realização de Audiência Pública para 
discutir a Proposta de aquisição dos caças supersô-
nicos em substituição aos atuais Mirage, que deverão 
ser desativados”. 

REQUERIMENTO Nº 193/05 Do Sr. Silas Câmara – que 
“requer Audiência Pública com a presença de autorida-
des para discussão do Decreto nº 5.371/2005”. 
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B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 227/04 – do Poder Executivo – (MSC 501/2004) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 218, de 12 de junho 
de 2003, que autoriza a Associação Cultural para Di-
fusão das Tradições e Hábitos Luizenses a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São 
Luís do Paraitinga, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JADER BARBALHO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 258/04 – do Poder Executivo – (MSC 506/2004) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante do Decreto de 08 de agosto de 2003, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Volta Redonda 
a explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade 
de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 298/04 – do Poder Executivo – (MSC 525/2004) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional o 
ato constante da Portaria nº 639, de 09 de dezembro 
de 2003, que autoriza a Associação Beneficente Cul-
tural de Comunicação Comunitária Solidariedade de 
Arealva a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Arealva, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO SANTOS. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 334/04 – do Poder Executivo – (MSC 640/2004) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 55, de 16 de janeiro de 
2004, que autoriza a Associação Cultural, Educacio-
nal e Ecológica de Capanema – “ACEC” a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ca-
panema, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO SANTOS. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 344/04 – do Poder Executivo – (MSC 744/2004) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 689, de 9 de dezembro 
de 2003, que autoriza a Associação Comunitária Rá-
dio Lagoense – ASCOLAGO a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa Verme-
lha, Estado do Rio Grande do Sul”. 

RELATORA: Deputada MARIÂNGELA DUARTE. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 465/05 – do Poder Executivo – (MSC 84/2005) 
– que “submete à apreciação do Congresso Nacional 
o ato constante da Portaria nº 302, de 03 de agosto 
de 2004, que autoriza a Fundação Assistencial, Edu-
cacional e Cultural de Petrolina – FAEPE a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pe-
trolina, Estado de Pernambuco” 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.613/03 – do Sr. Colbert Martins 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de veiculação 
diária de campanha institucional eleitoral nos meios 
de comunicação”. 
RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.513-A/96 – do Sr. Paulo Lima 
– que “altera o artigo 13 do Decreto-Lei nº 236, de 28 
de fevereiro de 1967, que “complementa e modifica a 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o 
Código Brasileiro de Telecomunicações””. 
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2/99 – dos Srs. Silas Brasileiro e 
Silas Câmara – que “modifica a Lei nº 4.117, de 1962, 
que “institui o Código Brasileiro de Telecomunicações”, 
proibindo a realização de sorteios por emissoras ou repe-
tidoras de radiodifusão sonora e de sons e imagens”. 
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 6.441/02 – dos Srs. Ana Corso 
e Walter Pinheiro – que “estabelece a obrigatoriedade 
de estágios para os alunos do curso de Comunicação 
Social das universidades públicas em rádios e televi-
sões comunitárias”. 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 376/03 – da Sra. Laura Carneiro 
– que “dispõe sobre a proibição da importação, comer-
cialização, reprodução e veiculação de filmes, fotos, 
espetáculos ou qualquer outro meio de comunicação 
em que sejam exibidas cenas de sexo explícito, sem 
que se faça uso de preservativos”. 
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO. 
PARECER: pela rejeição. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.879/03 – do Sr. Edson Duarte 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação 
na Internet da relação de proprietários e diretores das 
empresas de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.387/03 – do Sr. Coronel Alves 
– que “altera o art. 3º da Lei nº 9.472, de 16 de julho 
de 1997, que “dispõe sobre a organização dos servi-
ços de telecomunicações”, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 2404/2003) 
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 2404/2003, apensado. 
O Deputado Walter Pinheiro apresentou voto em se-
parado em 09/03/2005. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-3-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.782/01 – do Sr. Dr. Hélio – que 
“modifica a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, de-
terminando que as linhas telefônicas sejam habilitadas 
apenas para ligações nacionais” 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.315/03 – do Sr. Jorge Bittar 
– que “dispõe sobre os critérios para definição dos 
valores das bolsas de fomento ao desenvolvimento 
científico, tecnológico, artístico e cultural e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada MARIÂNGELA DUARTE. 

PROJETO DE LEI Nº 2.834/03 – do Sr. Eduardo Paes 
– que “dispõe sobre a proteção ao patrimônio intelec-
tual produzido por instituições de pesquisa, desenvol-
vimento, inovação e capacitação tecnológica que re-
cebem recursos oriundos de entidades que fazem jus 
a benefícios fiscais legalmente assegurados”. 
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.684/04 – do Sr. Carlos Edu-
ardo Cadoca – que “dispõe sobre medidas creditícias 
de incentivo às empresas de desenvolvimento de pro-
gramas de computador livres” 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZER-
RA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.771/04 – do Sr. Maurício Ra-
belo – que “dispõe sobre a identificação obrigatória 

da localização de paisagens de interesse turístico nas 
condições que especifica”. 
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.793/04 – da Sra. Laura Car-
neiro – que “altera o art. 47 e acrescenta o art. 81-A 
à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, criando 
a modalidade de programa de graduação intitulada 
“Universidade Funcional””. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.285/04 – do Sr. Carlos Eduardo 
Cadoca – que “dispõe sobre a destinação de recursos 
estrangeiros para fins de pesquisa e preservação da 
biodiversidade”. 
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

LOCAL: Anexo II, Plenário 01 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Recursos: 

RECURSO Nº 163/05 – do Sr. André Luiz – (REP 
25/2004) – que “recurso contra decisão do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar que determinou a cassação 
do mandato parlamentar do Deputado André Luiz”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: a proferir. 

B – Redação Final: 

PROJETO DE LEI Nº 722/03 – do Sr. Mário Heringer 
– que “estabelece o direito de sindicalização para o 
empregado de entidade sindical”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.605/04 – do Sr. Colbert Mar-
tins – que “modifica o art. 520 da Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, con-
ferindo efeito devolutivo à apelação, e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
4.476/94 – que “autoriza o Poder Executivo Federal a 
reverter em favor da Sociedade Japonesa de Santos, 
no Estado de São Paulo, o imóvel que menciona” 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa da Emenda do Senado Federal. 



06702 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2005

PROJETO DE LEI Nº 1.350/95 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “dispõe sobre a cobrança de custas e 
emolumentos nos registros de documentos no servi-
ço notarial ou registral”. (Apensados: PL 2555/1996 e 
PL 3189/2000) 
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste; e 
pela inconstitucionalidade do PL 2555/1996 e do PL 
3189/2000, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 7.127/02 – do Senado Federal 
(Comissão Mista – art. 142 e 143 do Regimento Co-
mum) – (PLS 168/1999) – que “altera o art. 143 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui 
o Código de Trânsito Brasileiro, de modo a discipli-
nar a habilitação de condutores de combinações de 
veículos”. (Apensado: PL 4369/1998 (Apensados: PL 
524/1999, PL 816/1999, PL 817/1999, PL 1466/1999, 
PL 2273/1999, PL 2837/2000, PL 4391/1998 (Apensa-
do: PL 212/1999), PL 4452/1998, PL 4458/1998 (Apen-
sado: PL 4867/2005), PL 4465/1998, PL 4710/1998, 
PL 4718/1998, PL 4870/1998, PL 3931/2000, PL 
4228/2001, PL 5080/2001, PL 4885/2001, PL 5724/2001, 
PL 6976/2002, PL 7452/2002, PL 7391/2002, PL 
7283/2002, PL 939/2003, PL 1012/2003, PL 2715/2003 
e PL 3412/2004)) 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Viação e Transportes, do PL 212/1999, com emen-
da, do PL 524/1999, do PL 816/1999, com emenda, 
do PL 817/1999, do PL 1466/1999, do PL 2273/1999, 
com emenda, do PL 2837/2000, do PL 3931/2000, do 
PL 4369/1998, do PL 4391/1998, do PL 4452/1998, 
do PL 4458/1998, com emenda, do PL 4465/1998, 
do PL 4710/1998, do PL 4718/1998, com emenda, 
do PL 4870/1998, com emenda, do PL 4228/2001, do 
PL 4885/2001, do PL 5080/2001, do PL 5724/2001, 
do PL 6976/2002, com emenda, do PL 7283/2002, do 
PL 7391/2002, do PL 7452/2002, com emenda, do PL 
939/2003, do PL 1012/2003, do PL 2715/2003 e do PL 
3412/2004, apensados. 
Vista ao Deputado Bosco Costa, em 09/03/2005. 
Discussão iniciada, em 9/3/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 7.499/02 – da Comissão de Legis-
lação Participativa – (SUG 74/2002) – que “acrescenta 
dispositivos ao art. 331 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa, e, no mérito, pela aprovação. 

Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Inaldo 
Leitão e Juíza Denise Frossard, em 16/06/2004. 
A Deputada Juíza Denise Frossard apresentou voto 
em separado em 11/08/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 2.500/03 – da Comissão Parla-
mentar de Inquérito com a finalidade de investigar ope-
rações no setor de combustíveis, relacionadas com a 
sonegação dos tributos, máfia, adulteração e suposta 
indústria de liminares. – que “acrescenta inciso ao Art. 
1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Carlos Rodrigues, em 15/12/2004. 
Suspensa a discussão, a pedido do relator, nos termos 
do art. 57, XI do Regimento Interno, em 15/3/2005. 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 52/03 
– do Sr. Dr. Ribamar Alves – que “dá nova redação ao 
§ 4º do art. 18 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
75/03 – do Senado Federal – Mozarildo Cavalcanti 
– que “altera o inciso I do art. 159 da Constituição 
Federal, destinando o percentual de cinco décimos 
por cento da arrecadação dos impostos sobre ren-
da e sobre produtos industrializados para aplicação 
pelas Instituições Federais de Ensino Superior na 
Amazônia Legal”. 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 81/03 
– do Sr. João Alfredo – que “altera os incisos II, III e IV 
do art. 93 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 181/03 
– do Sr. Josias Quintal e outros – que “altera o art. 144 
da Constituição Federal relativo a Segurança Pública e 
acrescenta o art. 90 aos Atos das Disposições Cons-
titucionais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado RUBINELLI. 
PARECER: pela admissibilidade. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.773/00 – do Sr. Alceste Almeida 
– que “altera a redação do art. 235, do Código Penal 
Militar, excluindo do texto o crime de pederastia”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa, nos termos da emenda da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e, no 
mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.011/00 – do Sr. Osvaldo Biolchi 
– que “altera o art. 315 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, Código Penal, e acrescenta o 
inciso VI ao art. 323, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de 
outubro de 1941, Código de Processo Penal”. (Apen-
sados: PL 3065/2000 e PL 780/2003) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e do 
PL nº 3.065/00, apensado, e pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro-
vação do PL 780/03, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.330/00 – do Sr. Márcio Ma-
tos – que “proíbe a propaganda de serviços de sexo 
nos meios de comunicação social”. (Apensados: 
PL 3357/2000, PL 3602/2000, PL 3605/2000, PL 
3872/2000, PL 5348/2001, PL 541/2003, PL 1105/2003 
e PL 2976/2004) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e 
Família, do PL 3357/2000, do PL 3602/2000, do PL 
3605/2000, do PL 3872/2000, do PL 5348/2001, do 
PL 541/2003, do PL 1105/2003, e do PL 2976/2004, 
apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.793/00 – do Sr. Coriolano Sa-
les – que “acrescenta inciso III ao artigo 41 da Lei nº 
9.096, de 19 de setembro de 1995”. (Apensado: PL 
4832/2005) 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.855/00 – do Sr. Paulo José 
Gouvêa – que “acrece parágrafo ao art. 92 do Códi-
go Penal”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.206/03 – do Sr. Julio Lopes – 
que “altera dispositivos da Lei nº 9.279, de 14 de maio 
de 1996 – Código de Propriedade Industrial”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.253/98 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 181/1997) – que “autoriza a União 
a assumir, como depositário legal, o acervo histórico e 
pessoal do ex-Presidente Getúlio Vargas”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade e injuridicidade. 

PROJETO DE LEI Nº 4.696/98 – do Poder Executi-
vo – (MSC 954/1998) – que “acrescenta dispositivos 
à Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo so-
bre execução na Justiça do Trabalho”. (Apensado: PL 
4814/1998) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Maurício Rands, pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
deste, do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público, com subemendas, 
da Emenda nº 2 da CTASP, das Emendas de nºs 5, 6, 
7 e 8 apresentadas nesta CCJC; pela constitucionali-
dade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
rejeição da Emenda nº 1 da CTASP e das Emendas 
de nºs 1, 3, 4, 9, 10 e 11 apresentadas nesta CCJC; 
pela injuridicidade do PL 4814/1998, apensado; pela 
injuridicidade e, no mérito, pela rejeição da Emenda 
de nº 2 apresentada nesta CCJC e pela anti-regimen-
talidade da Emenda de nº 3 da CTASP. 
Vista conjunta aos Deputados Antônio Carlos Maga-
lhães Neto e Inaldo Leitão, em 1/10/2003. 
O Deputado Ricardo Fiuza apresentou voto em se-
parado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.354/00 – do Poder Executivo 
– (MSC 114/2000) – que “exclui uma fração da área 
da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, localizada 
nos municípios de Guajará-Mirim e Vila Nova Mamoré, 
no Estado de Rondônia”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Patrus Ananias, em 09/04/2003. 
Adiada a discussão, por cinco sessões, a requerimen-
to do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, em 
8/3/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.937/00 – do Sr. Ricardo Fiuza 
– que “dá nova redação ao artigo 587 da Lei nº 5.869, 
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de 11 de janeiro de 1973, que “institui o Código de 
Processo Civil””. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 17/06/2004. 
O Deputado Paes Landim apresentou voto em sepa-
rado em 18/11/2004. 
Discussão iniciada, em 17/06/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.629/04 – do Poder Executi-
vo – (MSC 263/2004) – que “altera o art. 23 da Lei nº 
10.259, de 12 de julho de 2001”. 
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto e José Roberto Arruda, em 7/7/2004. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 62/99 – da Sra. Iara Bernardi – que 
“altera os arts. 482, 483 e 468 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943”. (Apensados: PL 1265/1999 
e PL 1831/1999) 
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com 
subemenda, e do PL 1831/1999, apensado; e pela in-
constitucionalidade do PL 1265/1999, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Fernando Coruja, João Paulo Gomes da 
Silva, José Eduardo Cardozo e Vicente Arruda, em 
27/10/2004. 
Discussão iniciada, em 27/10/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 383/99 – do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “institui a Loteria Municipal de prognósticos 
sobre o resultado de sorteio de números, organizada 
nos moldes da loteria denominada jogo do bicho e 
revoga dispositivos legais referentes a sua prática e 
determina outras providências”. 
RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, má técnica le-
gislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo 
e Sigmaringa Seixas, em 30/03/2004. 
O Deputado Luiz Antonio Fleury apresentou voto em 
separado em 16/04/2001. 
Adiada a Discussão, em 5/4/2001. 

PROJETO DE LEI Nº 2.462/00 – do Sr. Inácio Arruda 
– que “dispõe sobre a criação da Área de Proteção 

Ambiental da Serra da Meruoca, no Estado do Ceará, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
nº 01 da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minorias, com subemenda substitutiva, e 
pela inconstitucionalidade da Emenda nº 02 da Co-
missão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e 
Minorias . 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Biscaia, 
Inaldo Leitão e Vicente Arruda, em 09/06/2004. 
O Deputado Antonio Carlos Biscaia apresentou voto 
em separado em 15/06/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 2.914/00 – do Sr. Bispo Wander-
val – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.591, de 16 
de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomí-
nio em edificações e as incorporações imobiliárias”. 
(Apensados: PL 3306/2000 e PL 5790/2001) 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste, do PL 
3306/2000 e do PL 5790/2001, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.927/00 – do Sr. Feu Rosa – que 
“altera dispositivos do Código de Processo Civil relati-
vos ao processo de execução”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.970/00 – do Sr. Simão Sessim 
– que “altera a denominação do Porto de Sepetiba, no 
Estado do Rio de Janeiro, para Porto de Itaguaí”. 
RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.249/00 – do Sr. Dr. Hélio – que 
“obriga aos médicos e instituições credenciadas pelo 
Sistema Único de Saúde a prescreverem medicamen-
tos com sua denominação genérica”. (Apensados: PL 
3333/2000, PL 3385/2000 e PL 4104/2001) 
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, do Substitutivo 
da Comissão de Seguridade Social e Família, do PL 
3333/2000, com emenda, do PL 3385/2000 e do PL 
4104/2001, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 3.449/00 – do Sr. Lincoln Porte-
la – que “determina a proibição da prática de brinca-
deiras conhecidas como empinar papagaio, pipas ou 
assemelhados”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
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PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 3.588/00 – do Sr. Bispo Wander-
val – que “dispõe sobre a colocação de placas infor-
mativas nas rodovias que forem objeto de delegação 
ou concessão e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.617/00 – do Sr. Bispo Wanderval 
– que “dispõe sobre a afixação de cartaz informativo 
a respeito da carta social nas agências da empresa 
concessionária dos serviços postais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 4.049/01 – do Sr. Léo Alcânta-
ra – que “acrescenta inciso ao §2º do art. 3º da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.121/01 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera o art. 69 da Lei nº 9.099, de 26 de se-
tembro de 1995”. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHAL-
GH. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.130/01 – do Sr. Orlando Fanta-
zzini – que “altera dispositivos da Lei nº 3.688, de 3 de 
outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais”. 
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.538/01 – do Sr. João Caldas 
– que “altera disposições sobre o impedimento no Có-
digo de Processo Civil – Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho e Vicente 
Arruda, em 25/8/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 4.628/01 – do Sr. Inácio Arruda 
– que “dispõe sobre o Programa Especial de Treina-
mento – PET e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 

da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática. 
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 27/10/2004. 
Discussão iniciada, em 27/10/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 4.904/01 – do Sr. Salvador Zim-
baldi – que “cria o serviço de Distribuição de Sinais de 
TV Aberta – DTVA”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.239/01 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o art. 25 da Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991, que “Restabelece princípios da 
Lei 7.505, de 02 de julho de 1986, institui o Programa 
Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC e dá provi-
dências”, estabelecendo obrigações aos projetos cul-
turais relacionados com a produção cinematográfica 
e as artes cênicas”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Educação e Cultura, com submenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 5.578/01 – do Sr. Osmar Serraglio 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
para dispor sobre a Carteira Nacional de Habilitação 
das pessoas portadoras de Diabetes Mellitus”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Coriolano Sales, em 26/10/2004. 
Discussão iniciada, em 26/10/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL 599/2003 
e PL 1415/2003) 
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL 599/2003 e do PL 1415/2003, apensados, com 
substitutivo. 
Adiada a discussão, por 10 sessões, a requerimento do 
Deputado José Eduardo Cardozo, em 15/9/2004.
Adiada a votação por falta de quorum, em 26/10/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 7.458/02 – dos Srs. Eni Voltolini 
e Leodegar Tiscoski – que “”Altera o inciso II do art. 
282 e acrescenta o art. 1.211 -D à Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973, Código de Processo Civil.”” 
RELATOR: Deputado RICARDO FIUZA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 416/03 – do Sr. Carlos Mota – que 
“altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Sérgio Miranda, em 03/06/2004. 
O Deputado Ricardo Fiuza apresentou voto em sepa-
rado em 28/01/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 922/03 – do Sr. Davi Alcolumbre 
– que “denomina “Aeroporto Internacional de Macapá 
– Alberto Alcolumbre”, o aeroporto da cidade de Maca-
pá, Estado do Amapá”. (Apensado: PL 2873/2004) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Viação e Transportes, e do PL 2873/2004, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.369/03 – do Sr. Inácio Arruda 
– que “dá nova redação ao inciso III, do artigo 82, da 
Lei nº 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil)”. (Apensado: PL 1371/2003) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 
1371/2003, apensado. 
O Deputado Paes Landim apresentou voto em sepa-
rado em 14/10/2004. 
Suspensa a discussão em virtude da ausência do re-
lator, em 09/06/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 1.438/03 – do Sr. Wilson Santos 
– que “altera a redação do inciso VI do art. 3º da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e má 
técnica legislativa deste, e pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa do Substitutivo da Co-
missão de Educação e Cultura, com subemenda. 

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 providên-
cias.”” 

RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

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 outu-
bro de 1969, que “dispõe sobre os Conselhos Federal 
e Regionais de Contabilidade, regula a eleição de seus 
membros, e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 3.595/04 – do Sr. Marcelo Gui-
marães Filho – que “altera a Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 (Código do Processo Civil) dispondo 
que a testemunha somente será inquirida por carta 
precatória nas dispostas no inciso III do art. 410 e no 
art. 411 do CPC”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 
Vista conjunta aos Deputados André de Paula e José 
Eduardo Cardozo, em 14/12/2004. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 17/3/2005) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 1.299/03 – do Sr. Carlos Nader 
– que “modifica dispositivo da Lei nº 6.830, de 22 de 
setembro de 1980”. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 

PROJETO DE LEI Nº 2.491/03 – do Sr. Carlos Alber-
to Rosado – que “dispõe sobre a organização do júri”. 
(Apensado: PL 2858/2004) 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHAL-
GH. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 21-3-05 
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Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.511/03 – do Sr. Neucimar Fra-
ga – 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 enrique-
cimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na Administração Pública Direta, Indireta ou 
Fundacional, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.338/04 – do Sr. Benedito de Lira 
– que “altera a redação de dispositivo do art. 3º da Lei nº 
10.267, de 18 de agosto de 2001, que alterou o § 3º do 
art. 176 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 3.694/04 – do Sr. Pastor Reinaldo 
– que “acrescenta § 2º ao artigo 2º da Lei nº 1.060, de 
5 de fevereiro de 1950”. 
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 6.511/02 – do Sr. Osmar Ser-
raglio – que “denomina “Ponte Ilha Grande” a ponte 
rodoviária sobre o Rio Paraná, entre os Estados de 
Mato Grosso do Sul e Paraná”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 7.199/02 – do Senado Federal 
– MOZARILDO CAVALCANTI – (PLS 130/2001) – 
que “dispõe sobre o adicional tarifário para a suple-
mentação de linhas aéreas regionais”. (Apensado: PL 
2623/2000) 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 40/03 – do Sr. Wasny de Roure 
– que “dispõe sobre presunção de verdade nas ano-
tações da carteira de trabalho para efeitos dos direitos 
previdenciários e das relações trabalhistas”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 

PROJETO DE LEI Nº 70/03 – do Sr. Luiz Antonio Fleury 
– que “dispõe sobre a adição de ácido fólico na farinha 
de trigo e na farinha de milho”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 110/03 – do Sr. Alexandre Car-
doso – que “inclui entidades da sociedade civil como 
usuários dos Sistemas de consulta, fiscalização e 
acompanhamento orçamentário, administrativo, fiscal 
e monetário das Administrações Públicas Federal, Es-
tadual e Municipal, direta e indireta”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 

PROJETO DE LEI Nº 786/03 – do Sr. Odair – que “dá 
nova redação ao art. 1º da Lei nº 8.958, de 20 de ja-
neiro de 1994 que dispõe sobre as relações entre as 
instituições federais de ensino superior e de pesquisa 
científica e tecnológica e as fundações de apoio, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.524/03 – do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – que “torna obrigatória a iden-
tificação dos servidores dos órgãos de segurança 
pública do Estado quando participem em operações 
de controle e manutenção da ordem pública e dá ou-
tras providências”. (Apensados: PL 1473/2003 e PL 
1474/2003) 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.780/03 – do Sr. Léo Alcântara 
– que “dispõe sobre a fixação de prazo para o cumpri-
mento do disposto no art. 16 da Lei nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.836/03 – do Sr. Orlando Fan-
tazzini – que “acrescenta ao art. 429 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, os parágrafos 2º ao 
6º, fixando penalidade e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.171/03 – do Sr. Rubens Otoni 
– que “dispõe sobre a aplicação de provas e a atribuição 
de freqüência a alunos impossibilitados de compare-
cer à escola, por motivos de liberdade de consciência 
e de crença religiosa”. 
RELATOR: Deputado IVAN RANZOLIN. 

PROJETO DE LEI Nº 2.306/03 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – que “dispõe sobre a criação de 
cargos efetivos e em comissão no Quadro de Pessoal 
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região”. 
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.422/03 – do Sr. Luciano Zica 
– que “dispõe sobre a comercialização de gasolina, 
óleo Diesel e álcool etílico hidratado pelas companhias 
distribuidoras de combustíveis líquidos para postos 
revendedores”. 
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.672/03 – do Senado Federal – Tião 
Viana – que “altera a Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 
1996, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medica-
mentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS, para 
incluir nesse benefício os portadores dos vírus das he-
patites, os doentes com hepatites crônicas e com fibrose 
cística”. (Apensados: PL 2092/2003 e PL 3706/2004) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.690/03 – do Sr. Welinton Fa-
gundes – que “altera, na Lei nº 9.503, de 23 setembro 
de 1997, que “ institui o Código de Trânsito Brasileiro”, 
a redação do art. 284, dos parágrafos 1º e 2º do art. 
286 e suprime o parágrafo 2º do art. 288”. (Apensado: 
PL 3296/2004) 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.904/04 – do Sr. Walter Pinhei-
ro – que “dispõe sobre o impedimento de repasses de 
verbas federais a Municípios que deixam de respeitar 
a legislação pertinente aos servidores públicos muni-
cipais no tocante a pagamento de vencimentos e de-
mais títulos de natureza salarial”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.016/04 – do Sr. Léo Alcânta-
ra – que “altera o Art. 267 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLINO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.041/04 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “altera o art. 2º da Lei nº 9.452/97, de 20 de 
março de 1997, que determina que as Câmaras Muni-
cipais sejam obrigatoriamente notificadas da liberação 
de recursos federais para os respectivos Municípios e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.161/04 – do Sr. Dr. Pinotti – 
que “acrescenta parágrafo ao art. 511 do Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – Consolidação das 
Leis do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado CARLOS RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.153/04 – da Sra. Ann Pontes 
– que “dispõe sobre a realização de exame de corpo 
de delito em vítimas de violência sexual em hospitais 
do Sistema Único de Saúde”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-3-05

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 7.405/02 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – (OF 578/2002) – que “dispõe 
sobre a criação de funções comissionadas no Quadro 
de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª 
Região e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 

PROJETO DE LEI Nº 1.623/03 – do Sr. Moacir Michelet-
to – que “institui o Dia Nacional da Câmara Júnior”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.183/04 – do Poder Executivo 
– que “dispõe sobre a transformação do Centro Fe-
deral de Educação Tecnológica do Paraná em Univer-
sidade Tecnológica Federal do Paraná, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 2.972/04 – do Sr. Sandro Mabel 
– que “altera o art. 13 da Lei nº 10.741, de 1º de ou-
tubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, 
para estender às Defensorias Públicas a prerrogativa 
de patrocinar o acordo de alimento, com eficácia de 
título executivo extrajudicial, em benefício do idoso”. 
(Apensado: PL 3077/2004) 
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY. 
PROJETO DE LEI Nº 3.890/89 – do Sr. Max Rosenmann 
– que “concede isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI , na aquisição de automóveis de 
passageiros que especifica e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.461/04 – do Sr. Renato Casa-
grande – que “altera a Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 
2002, que “Institui o Código Civil” para adequação aos 
artigos 170, IX e 179 da Constituição Federal, relativos 
à micro empresa e empresa de pequeno porte”. 
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.667/04 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o Código Civil e dispõe sobre as 
sociedades empresárias”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO GERMANO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.963/04 – da Sra. Juíza Denise 
Frossard – que “dá nova redação ao inciso V, do artigo 
6º, e ao artigo 199, todos do Decreto-Lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.108/04 – do Sr. Maurício Rands 
– que “dá nova redação ao § 4º do artigo 20 do Código 
de Processo Civil, para expungir desse dispositivo, o 
ponto em que exclui da incidência da norma geral pre-
vista no § 3º desse mesmo artigo a Fazenda Pública 
quando ela é condenada em quantia que não seja de 
pequeno valor”. 
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.127/04 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “acrescenta alínea ao inciso II 
do art. 275 do Código de Processo Civil”. 
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RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.150/04 – do Sr. Carlos Sampaio 
– que “altera a redação do art. 536 da Lei nº 5.869, de 
11 de Janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLINO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.151/04 – do Sr. Carlos Sam-
paio – que “altera a redação do parágrafo único do art. 
384 do Decreto-lei nº 3.689, de 03 de Outubro de 1941 
– Código de Processo Penal”. 
RELATOR: Deputado NEY LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.215/04 – do Sr. Almir Moura 
– que “garante às partes igualdade de tratamento em 
relação aos prazos, nas causas de pequeno valor de 
competência da Justiça Federal”. 
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.218/04 – da Sra. Laura Car-
neiro – que “dispõe sobre a condução coercitiva de 
testemunhas e indiciados em Comissão Parlamentar 
de Inquérito”. 
RELATOR: Deputado RUBINELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.227/04 – da Sra. Gorete Pe-
reira – que “altera a Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro 
de 2002 – Código Civil, para dispor sobre a abertura 
de templos religiosos”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 4.259/04 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “altera o Código Civil, para 
estender a fiscalização do Ministério Público às orga-
nizações não-governamentais que realizem parcerias 
com o Poder Público”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.386/04 – da Sra. Laura Carneiro 
– que “acrescenta o artigo 666-A à Lei n° 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.400/04 – do Sr. Romeu Queiroz 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 7.210, de 1984 
– Lei de Execução Penal, estabelecendo a proibição 
da raspagem da cabeça dos presos”. 
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.418/04 – do Sr. João Campos 
– que “acrescenta parágrafo ao artigo 10 do Decreto-
Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Pro-
cesso Penal – determinando que o Delegado de Polícia 
comunicará à vítima a remessa dos autos de inquérito 
policial ao juiz competente, bem como informará o pra-
zo previsto para oferecimento da denúncia”. 
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.446/04 – do Sr. Zé Geraldo 
– que “acrescenta dispositivo ao art. 116, do Código 

Penal Brasileiro – Decreto-lei nº 2.848, de 7 de de-
zembro de 1940 – dispondo sobre o impedimento da 
prescrição”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.481/04 – do Sr. Enio Bacci – que 
“amplia para 10 (dez) dias o prazo de defesa prévia 
em processo crime, define número de testemunhas e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado IVAN RANZOLIN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.485/04 – do Sr. Enio Bacci 
– que “regula informações de antecedentes policiais 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.525/04 – do Sr. Enio Bacci – que 
“dá ao revel o direito de ser intimado pessoalmente da 
sentença e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON PELLEGRINO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.575/04 – da Sra. Celcita Pi-
nheiro – que “determina que as ações de responsa-
bilidade por danos morais e patrimoniais causados a 
grupos raciais, étnicos e religiosos possam ser objeto 
de ação civil pública”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.600/04 – do Sr. Lobbe Neto – 
que “altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991,que 
dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os 
procedimentos a elas pertinentes” 
RELATOR: Deputado MICHEL TEMER. 

PROJETO DE LEI Nº 4.614/04 – da Sra. Ann Pontes 
– que “dispõe sobre a utilização de veículos automo-
tores e propaganda político-eleitoral e seus similares 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.681/04 – do Sr. Fernando 
Coruja – que “altera o Decreto-Lei nº 4.657, de 1942 
– Lei de Introdução ao Código Civil, para adequá-lo à 
Constituição Federal em vigor”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO FREIRE. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.261/98 – do Sr. Inácio Arruda 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 53 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a prote-
ção do consumidor e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JEFFERSON CAMPOS. 

PROJETO DE LEI Nº 6.341/02 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “institui o Dia Nacional do Caminho-
neiro”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
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PROJETO DE LEI Nº 236/03 – do Sr. Chico Alencar 
– que “dispõe sobre o uso de frases, palavras, símbolos 
ou outro meio de comunicação pelos órgãos e institui-
ções da Administração Pública Federal”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 711/03 – do Sr. Lobbe Neto – que 
“institui o “Dia da Araucária”” 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.392/03 – da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “institui o Dia do Plano Nacional 
de Educação”. 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.426/03 – do Sr. Rogério Silva – 
que “institui o ano de 2005 como “Ano do Turismo””. 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.535/03 – do Sr. Rogério Silva 
– que “altera os prazos previstos na Lei n.º 9.440, de 
14 de março de 1997”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.915/04 – do Senado Federal 
– Ideli Salvatti – (PLS 195/2003) – que “altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às 
parturientes o direito à presença de acompanhante du-
rante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde”. 
RELATOR: Deputado WALTER PINHEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.982/04 – do Sr. Manoel Salviano 
– que “disciplina a responsabilidade subsidiária do ava-
lista no título de crédito e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.060/04 – do Senado Federal 
– Gerson Camata – (PLS 239/2002) – que “altera a 
Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional 
de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de se-
tembro de 1973, para inclusão de rodovia de ligação 
entre as rodovias BR-482 e BR-262, no Estado do 
Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.210/04 – do Sr. Marcelo Castro 
– que “institui o Dia do Yôga”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.449/04 – do Sr. José Roberto 
Arruda – que “dispõe sobre a organização da Junta 
Comercial do Distrito Federal, alterando dispositivos 
da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.462/04 – do Sr. João Fontes 
– que “estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) minu-
tos para acesso a auditório ou local de realização de 
evento cultural, artístico, de lazer ou desportivo, quando 

o ingresso tiver sido adquirido antecipadamente, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.480/04 – da Sra. Ann Pontes 
– que “regula o ambiente de trabalho nas fábricas de 
carvão vegetal”. 
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.482/04 – da Sra. Professora 
Raquel Teixeira – que “institui o Dia Nacional da Ma-
temática” 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.484/04 – do Sr. Ivan Valente e 
outros – que “estabelece diretrizes para a representa-
ção da sociedade civil e dos trabalhadores em educa-
ção em todos os conselhos ou órgãos colegiados de 
gestão democrática, nos diferentes sistemas e níveis 
da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.584/04 – do Poder Executivo 
– (MSC 229/2004) – que “dá nova redação ao § 5º do 
art. 3º da Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, 
acrescido pelo art. 47 da Lei nº 9.649, de 27 de maio 
de 1998”. 
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.603/04 – do Sr. Eduardo Paes 
– que “institui a cidade do Rio de Janeiro como sede 
da Investe Brasil, organização criada em 2002 para a 
promoção de investimentos através de uma parceria 
entre o governo e o setor privado”. 
RELATOR: Deputado CARLOS RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.636/04 – do Sr. José Carlos 
Elias – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de libe-
ração, por parte da Secretaria da Receita Federal, de 
mercadorias doadas oriundas do exterior”. 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.972/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a colocação de assentos espe-
ciais para pessoas obesas em estabelecimentos de 
entretenimento.”” 
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.024/04 – do Senado Federal 
– Tião Viana – (PLS 32/2004) – que “institui o Dia Na-
cional de Combate e Prevenção da Hanseníase”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. 

PROJETO DE LEI Nº 4.031/04 – da Sra. Luci Choina-
cki – que “altera dispositivos da Lei nº 10.696, de 2 de 
julho de 2003”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO ZICA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.042/04 – do Poder Executivo 
– que “autoriza o Poder Executivo a doar seis aero-
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naves T-25 à Força Boliviana e seis à Força Aérea 
Paraguaia”. 
RELATOR: Deputado ARLINDO CHINAGLIA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 3.889/04 – do Sr. Almir Moura 
– que “proíbe a concessão de fiança, por parte de 
pessoas físicas, nos contratos de locação, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 4296/2004) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.945/04 – do Sr. Manato – que 
“dá maior celeridade às ações judiciais de interesse 
difuso”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 355/05 Do Sr. Luiz Antonio Fleury 
– que “solicita a realização de Seminário para discutir 
a composição da tarifa básica da telefonia”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.052/03 – do Sr. André Luiz 
– que “estabelece penalidades ao fornecedor pela in-
fração dos dispositivos que menciona da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor”. 
RELATOR: Deputado RENATO COZZOLINO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Celso Russomanno, Luiz 
Bassuma e Max Rosenmann, em 08/12/2004. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.454/98 – do Sr. Paulo Rocha 
– que “altera o caput do art. 44 da Lei nº 8.078, de 
1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor”. 
(Apensado: PL 2373/2003) 
RELATOR: Deputado JULIO LOPES. 

PARECER: pela aprovação deste, e do PL 2373/2003, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.715/01 – do Sr. Antonio Cam-
braia – que “regulamenta o período de cobertura de 
Seguros de Automóveis, com pagamento de prêmios 
fracionado, em caso de cancelamento antecipado de 
contrato, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista conjunta aos Deputados Celso Russomanno e 
Marcelo Guimarães Filho, em 08/12/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 57/03 – do Sr. Wilson Santos 
– que “altera a redação do inciso II do § 3º do art. 
6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para 
considerar como descontinuidade do serviço a inter-
rupção do fornecimento de água, energia elétrica e 
telefonia”. 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 672/03 – do Sr. Rogério Silva 
– que “proíbe o registro de inadimplemento de consu-
midor referente ao Sistema Financeiro de Habitação 
em cadastro, banco de dados, serviço de proteção 
ao crédito e congêneres, bem como sua divulgação”. 
(Apensado: PL 3906/2004) 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 3906/2004, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Luiz Bittencourt e Max 
Rosenmann, em 01/12/2004. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-3-05 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.415/02 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “veda às empresas operadoras de Tele-
fonia Celular, impor aos usuários de telefones celulares 
pré-pagos, limite de tempo para a utilização de créditos 
ativados”. (Apensados: PL 1897/2003, PL 2352/2003, 
PL 3388/2004, PL 4182/2004 e PL 4441/2004) 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos nº 5 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 6/05 Dos Srs. Gonzaga Mota 
e Luiz Carlos Hauly – (PLP 146/2004) – que “propõe 
audiência pública sobre o Projeto de Lei Complemen-
tar nº 146 de 2004, que “dispõe sobre a vedação às 
entidades fechadas de previdência complementar de 
aplicarem recursos em participações acionárias de 
empresas privadas que atuem no setor de bebidas, 
fumo, jogos, armas e munições e similares.”” 

REQUERIMENTO Nº 7/05 Do Sr. Ronaldo Dimas – que 
“solicito que esta Comissão se faça representar na Con-
ferência Mundial sobre Zonas Francas, a realizar-se 
na Turquia, no período de 21 a 22 de abril do corrente 
ano, conforme convite anexo”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 146/04 – do 
Sr. Luiz Carlos Hauly – que “dispõe sobre a vedação 
às entidades fechadas de previdência complementar 
de aplicarem recursos em participações acionárias de 
empresas privadas que atuem no setor de bebidas, 
fumo, jogos, armas e munições e similares”. 
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela rejeição. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.829/03 – do Sr. Hamilton Ca-
sara – que “dispõe sobre o zoneamento socioeconô-
mico-ecológico”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 7.003/02 – do Sr. Eduardo Paes 
– que “permite a inclusão das clínicas veterinárias no 
SIMPLES, instituído pela Lei nº 9.317, de 05 de de-
zembro de 1996”. (Apensados: PL 438/2003 (Apensa-
do: PL 1098/2003), PL 462/2003, PL 489/2003 (Apen-
sados: PL 2595/2003, PL 2696/2003, PL 2755/2003, 
PL 2887/2004, PL 3193/2004 e PL 3281/2004), PL 
801/2003, PL 926/2003 (Apensado: PL 1250/2003), PL 
1035/2003, PL 1235/2003, PL 1239/2003, PL 1243/2003, 
PL 2223/2003, PL 2224/2003, PL 2226/2003, PL 
2229/2003, PL 2351/2003, PL 1356/2003, PL 2469/2003, 

PL 1203/2003 (Apensados: PL 1247/2003 (Apensado: 
PL 2225/2003) e PL 2227/2003) e PL 2753/2003) 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 462/2003, do 
PL 926/2003, do PL 1035/2003, do PL 1203/2003, do 
PL 1235/2003, do PL 1239/2003, do PL 1243/2003, do 
PL 1247/2003, do PL 1250/2003, do PL 1356/2003, do 
PL 2223/2003, do PL 2224/2003, do PL 2225/2003, do 
PL 2226/2003, do PL 2227/2003, do PL 2229/2003, do 
PL 2351/2003, do PL 2469/2003, e do PL 2753/2003, 
apensados, com substitutivo, e pela aprovação do PL 
438/2003, do PL 489/2003, do PL 801/2003, do PL 
1098/2003, do PL 2595/2003, do PL 2696/2003, do 
PL 2755/2003, do PL 2887/2004, do PL 3193/2004, e 
do PL 3281/2004, apensados. 
Vista ao Deputado Rubens Otoni, em 14/05/2003. 
O Deputado Rubens Otoni apresentou voto em separado 
em 20/05/2003. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 32/99 – do Sr. Paulo Rocha – que 
“cria o balanço social para as empresas que menciona 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição da emenda apresentada na Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 4.111/01 – do Sr. Abelardo Lupion 
– que “proíbe a importação dos produtos que mencio-
na, de países que adotem tratamento discriminatório 
contra as exportações brasileiras”. 
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Ronaldo Dimas (PSDB-TO), pela aprovação, 
com emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Nelson Marquezelli e 
Osório Adriano, em 25/08/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 1.333/03 – do Sr. Carlos Nader – que 
“autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo de Apoio à 
Microempresa a ser administrado pelo BNDES – Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social .” 
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.529/03 – do Sr. Wilson Santos 
– que “modifica o Decreto-Lei nº 2.404, de 1987, e a 
Lei nº 9.432, de 1997”. (Apensado: PL 3915/2004) 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 3915/2004, 
apensado. 
Vista ao Deputado Delfim Netto, em 24/11/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 2.606/03 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “cria a Área de Livre Comércio no Município 
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de Petrolina, no Estado do Pernambuco, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista conjunta aos Deputados Bernardo Ariston e Mu-
rilo Zauith, em 09/03/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.434/04 – do Sr. Eduardo Paes 
– que “autoriza o Poder Executivo a criar através do 
Banco de Desenvolvimento Econômico e Social – BN-
DES, um Programa de Investimentos Setoriais no Rio 
de Janeiro – RECUPERA – RIO, para dar apoio finan-
ceiro às empresas dos Setores de Tecnologia, inclusive 
Telecomunicação, Informática, Biotecnologia, Pesqui-
sa & Desenvolvimento e para o Mercado Financeiro, 
inclusive de negociação de Certificados de Carbono, 
sediadas no Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.792/04 – da Sra. Laura Car-
neiro – que “dispõe sobre a concessão de emprésti-
mo financeiro a pessoas que queiram empreender e 
gerar emprego e renda, criando o programa “Talento 
Empreendedor””. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Bernardo Ariston e Ro-
naldo Dimas, em 09/03/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.960/04 – dos Srs. Enéas e Eli-
mar Máximo Damasceno – que “dispõe sobre a substi-
tuição, em todo o Território Nacional, de combustíveis 
derivados de petróleo por outros produzidos a partir 
da biomassa, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Ildeu Araujo e Ronaldo 
Dimas, em 09/03/2005. 
O Deputado Ildeu Araujo apresentou voto em separa-
do em 15/03/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.001/04 – do Sr. Augusto Nardes 
– que “revoga os §§ 3º a 5º do art. 3º da Lei nº 10.485, 
de 3 de julho de 2002”. 
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Rubens Otoni, em 09/03/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.076/04 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “proíbe o uso de chumbo e seus derivados em 
materiais de pesca”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Júlio Redecker, em 09/03/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.231/04 – do Sr. João Paulo Go-
mes da Silva – que “altera disposições da Lei nº 9.069, 
de 01 de janeiro de 1995, para limitar a 2(dois) dígitos 
após a vírgula o fracionamento da moeda brasileira”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.289/04 – do Sr. Celso Russoman-
no – que “altera a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, 
que “Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal””. 
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.422/04 – do Sr. Dilceu Sperafico 
– que “dispõe sobre o Programa Nacional de Ampliação 
da Capacidade de Produção das Microempresas”. 
RELATOR: Deputado RONALDO DIMAS. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.342/04 – do Sr. Dr. Heleno – 
que “dá nova redação ao art. 106 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, regulamentando a emissão 
do Certificado de Segurança Veicular expedido por 
Instituição Técnica credenciada pelo INMETRO, bem 
como estabelecer um número de instituição técnica 
por região, em função da quantidade de veículos a 
serem inspecionados”. 
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Reginaldo Lopes, em 25/08/2004. 
O Deputado Reginaldo Lopes apresentou voto em se-
parado em 15/09/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.564/04 – do Sr. Bernardo Aris-
ton – que “determina que as empresas fabricantes de 
cigarros compensem o Sistema Único de Saúde pelas 
despesas com o tratamento de doenças associadas 
ao tabagismo”. 
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO. 
PARECER: pela aprovação deste, e da emenda apre-
sentada na Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 3.767/04 – do Sr. Pastor Francis-
co Olímpio – que “dá nova redação ao inciso II do art. 
1.094 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 “. 
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.820/04 – do Sr. Rubinelli – que 
“acrescenta o inciso III, ao art. 3º, da Lei nº 5.768, de 
20 de dezembro de 1971, que altera a legislação sobre 
distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-
brinde ou concurso, a título de propaganda, estabelece 
normas de proteção à poupança popular, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL 3887/2004) 
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO. 
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PARECER: pela rejeição deste, e do PL 3887/2004, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.858/04 – do Sr. Wilson Santos 
– que “altera o art. 974 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil), e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS EDUARDO CADOCA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.420/04 – da Sra. Ann Pontes 
– que “altera a Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, 
para reduzir as alíquotas da contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS, incidentes nas operações de 
importação e de comercialização no mercado interno 
de produtos derivados do milho”. 
RELATOR: Deputado REINALDO BETÃO. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-3-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.784/05 – do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “dispõe sobre a proibição da ven-
da de soda cáustica em supermercados e similares”. 
RELATOR: Deputado BERNARDO ARISTON. 

PROJETO DE LEI Nº 4.823/05 – do Sr. Carlos Nader 
– que “determina que as embalagens e os tubos de 
cremes dentais contenham informações que especifi-
ca, e fixa outras providências”. 
RELATOR: Deputado SERGIO CAIADO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.050/03 – do Sr. André Luiz 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de 
utensílios descartáveis pelo comércio de alimentação 
e bebidas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.773/05 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “proíbe a importação, a produção e a venda de 
medicamentos similares, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCAL: Plenário 16 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 207/99 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “estabelece as condições de quitação do financia-
mento da casa própria ao término do contrato”. (Apensa-
dos: PL 2172/1999 (Apensado: PL 2475/2000 (Apensa-
do: PL 4531/2004)), PL 2764/2000 e PL 3735/2004) 
RELATOR: Deputado ARY VANAZZI. 
PARECER: Parecer às emendas apresentadas ao Subs-
titutivo do Relator , Dep. Ary Vanazzi (), pela aprovação 
deste, da ESB 1 CDU, da ESB 2 CDU, da ESB 3 CDU, 
da ESB 4 CDU, da ESB 5 CDU, do PL 2172/1999, do 
PL 2475/2000, do PL 2764/2000, e do PL 4531/2004, 
apensados, com substitutivo, e pela rejeição da ESB 
6 CDU, e do PL 3735/2004, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.677/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Cria o Programa de Habitação em parceria com 
os municípios e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado ARY VANAZZI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.777/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a proibição da energização de 
cercas ligadas diretamente da rede elétrica””. 
RELATOR: Deputado ARY VANAZZI. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-3-05 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.069/04 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “dispõe sobre atendimento diferenciado 
à mulher chefe de família nos programas habitacionais 
populares, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ZEZÉU RIBEIRO. 
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COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS  
E MINORIAS 

LOCAL: Plenário 09 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 6/05 Dos Srs. Luiz Alberto e 
Orlando Fantazzini – que “requerem, nos termos re-
gimentais, a realização da Caravana Nacional de Di-
reitos Humanos, sobre o tema ‘os remanescentes de 
quilombos’, com a finalidade de estabelecer um diag-
nóstico das políticas públicas e recomendações sobre 
esta temática”. 

REQUERIMENTO Nº 7/05 Dos Srs. Orlando Fanta-
zzini e Luiz Alberto – que “requerem, nos termos re-
gimentais, a realização, pela Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias, da Conferência Nacional dos 
Povos Indígenas”. 

REQUERIMENTO Nº 8/05 Da Sra. Iriny Lopes – que 
“requer, nos termos regimentais, seja convidado o Sr. 
Ministro da Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos Nilmário Miranda, para audiência pública nesta 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, no dia 30 
de março de 2005, com os objetivos de prestar escla-
recimentos sobre os planos e diretrizes de sua pasta, 
receber dos Deputados sugestões de ações no âmbi-
to do Poder Executivo e definir eventuais espaços de 
cooperação”. 

REQUERIMENTO Nº 9/05 Dos Srs. Roberto Freire e 
Geraldo Thadeu – que “requer, nos termos regimentais, 
seja convidado o jornalista Walter Alvarenga, residente 
e domiciliado no Jardim Ipê – Poços de Caldas/MG, 
para proferir palestra por ocasião da Audiência Pública 
“Travessia Mortal””. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 17/3/2005) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.667/04 – do Sr. José Edu-
ardo Cardozo – que “dispõe sobre os efeitos jurí-
dicos das decisões dos Organismos Internacionais 
de Proteção aos Direitos Humanos e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ORLANDO FANTAZZINI. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Plenário Deputado Florestan Fernandes 
– 10 – Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – ASSUNTOS INTERNOS: 

NORMA INTERNA Nº 1/05 – da Comissão de Educação 
e Cultura – que “propõe a aprovação de protocolo de In-
tenções celebrado entre a Confederação Nacional do Co-
mércio, o Serviço Social do Comércio; o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial e a Comissão de Educação 
e Cultura, visando implantar um conjunto de ações que 
promovam um amplo e democrático debate com vistas 
ao desenvolvimento do processo educacional no brasil 
e à reafirmação de nossa diversidade cultural”. 
RELATOR: a designar 
PARECER: a proferir 

NORMA INTERNA Nº 2/05 – da Comissão de Educa-
ção e Cultura – que “MINUTA DE ACORDO DE COO-
PERAÇÃO TÉCNICA entre a Câmara dos Deputados, 
por intermédio da Comissão de Educação e Cultura e 
o Serviço Social do Comércio no Distrito Federal”. 
RELATOR: a designar 
PARECER: a proferir 

NORMA INTERNA Nº 3/05 – da Comissão de Educação e 
Cultura – que “súmula de Orientações aos Relatores”. 
RELATOR: a designar 
PARECER: a proferir 

REQUERIMENTO Nº 145/05 Da Sra. Alice Portugal 
– que “requer à Comissão de Educação e Cultura da 
Câmara dos Deputados a realização de Audiência Pú-
blica para discutir a posição do governo brasileiro em 
relação à inclusão da Educação no Acordo Geral de 
Serviços da Organização Geral do Comércio”. 

REQUERIMENTO Nº 149/05 Do Sr. Carlos Abicalil e 
outros – que “requer a realização de Seminário para 
debater sobre a Reforma da Educação Superior”. 

REQUERIMENTO Nº 151/05 Dos Srs. Antônio Carlos Biffi 
e Iara Bernardi – que “requer a realização de seminário 
para debater sobre o Plano Nacional de Educação”. 

REQUERIMENTO Nº 152/05 Do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “solicita que seja convidado o Exce-
lentíssimo Ministro da Cultura, Sr. Gilberto Gil, para 
discussão da proposta de criação Agencia Nacional 
do Cinema e do Audiovisual – ANCINAV” 

REQUERIMENTO Nº 153/05 Do Sr. Rogério Teófilo 
– que “requer a realização de Audiência Pública con-
junta com a Comissão de Seguridade Social e Família, 
sobre a validação de diplomas de cursos superiores 



06716 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2005

expedidos por Universidades estrangeiras para estu-
dantes brasileiros”. 

REQUERIMENTO Nº 154/05 Da Sra. Maria do Rosário 
– que “solicita que seja realizada reunião de audiência 
pública para apresentação da publicação “Trajetória da 
Mulher – na educação brasileira 1996-2003”, do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – Inep” 

REQUERIMENTO Nº 155/05 Da Sra. Maria do Rosário 
– que “solicita que seja realizada reunião de audiência 
pública afim de discutir a proposta de alteração da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação, no que se refere 
ao aumento do Ensino Fundamental para nove anos” 

REQUERIMENTO Nº 156/05 Da Sra. Neyde Apare-
cida – que “requer realização de Audiência Pública, 
no âmbito da Comissão de Educação e Cultura, para 
debater o Projeto de Lei nº 3.340, de 2000, que “de-
termina que a criação de novos cursos superiores de 
direito dependerão de parecer da OAB, e de cursos de 
odontologia, medicina, psicologia e veterinária, de pa-
recer da representação local dos respectivos conselhos 
regionais de classe, e dá outras providências” 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.048/03 – do Sr. Fernando Ferro 
– que “acrescenta dispositivo à Lei nº 4.117, de 27 de 
agosto de 1962, que “Institui o Código Brasileiro de 
Telecomunicações””. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Átila Lira, em 09/03/2005. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.811/03 – do Senado Federal 
– Hélio Costa – que “denomina “Deputado Raul Belém” 
o trecho da rodovia BR-050 compreendido entre a 
Ponte Wagner Estelita Campos (km “0”), na divisa dos 
Estados de Goiás e Minas Gerais, e o Município de 
Uberlândia, em Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 4.245/04 – do Sr. Fernando 
de Fabinho – que “altera o art. 2º da Lei nº 10.880, 
de 9 de junho de 2004, para estender aos alunos 
do ensino fundamental público residentes em áreas 
urbanas localizadas a mais de dez quilômetros do 
estabelecimento de ensino, o atendimento pelo Programa 
Nacional de Transporte do Escolar – PNATE”. 

RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.392/04 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a isenção do IPI – Imposto sobre 
Produtos Industrializados, na aquisição de móveis es-
colares e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROGÉRIO TEÓFILO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.007/03 – do Sr. Dimas Rama-
lho – que “permite ao contribuinte do imposto de renda 
deduzir do imposto devido parte das doações feitas a 
entidades de ensino público superior”. (Apensado: PL 
2514/2003) 
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 2514/2003, apensado. 
Vista ao Deputado Bonifácio de Andrada, em 
19/11/2003. 
Adiada a Votação a requerimento do Autor e Vice-Líder 
do PPS, Deputado Dimas Ramalho, em 03/12/2003. 

PROJETO DE LEI Nº 2.438/03 – do Sr. Elimar Máxi-
mo Damasceno – que “altera o art. 80 da Lei nº 9.610, 
de 19 de fevereiro de 1998, dispondo sobre a obriga-
toriedade de tradução para a Língua Portuguesa de 
fonograma estrangeiro”. 
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista à Deputada Neyde Aparecida, em 09/03/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.028/04 – do Sr. Manato – que 
“altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que “estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional””. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.024/04 – do Sr. Edison Andri-
no – que “institui o vale-refeição para estudantes da 
educação superior”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.052/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre o fornecimento de alimentação 
adaptada para crianças portadoras de diabetes melito 
nas escolas da rede pública do Estado.”” 
RELATORA: Deputada NEYDE APARECIDA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.214/04 – do Sr. Almir Moura 
– que “dispõe sobre a presença de Nutricionistas nas 
escolas do ensino fundamental e médio”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR IRAPUAN TEI-
XEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 
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PROJETO DE LEI Nº 2.970/04 – do Sr. Nelson Pelle-
grino – que “cria o Programa Nacional “Mutirões pelo 
Trabalho”, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.171/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a instituição do Programa Se-
gurança no Trânsito” nas escolas das redes pública 
e privada.”” 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.120/04 – do Sr. Edson Ezequiel 
– que “”Estabelece o fornecimento periódico de um Kit 
de saúde dentária, aos alunos da rede pública de edu-
cação fundamental, e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
Vista ao Deputado Paulo Rubem Santiago, em 
07/07/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 2.931/04 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “inclui a disciplina “Segurança Pública” no currí-
culo do ensino fundamental do Brasil”. 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.573/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Determina a inclusão da matéria de Meio Am-
biente nas Escolas de ensino fundamental e médio da 
rede publica e dá outras providências.”” (Apensado: 
PL 4414/2004) 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 4414/2004, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.411/04 – do Sr. Enio Bacci 
– que “dispõe sobre a inclusão obrigatória da discipli-
na “Política” no currículo escolar à partir da 5ª série” 
(Apensado: PL 4634/2004) 
RELATOR: Deputado GASTÃO VIEIRA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 4634/2004, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 434/03 – do Sr. Paes Landim 
– que “dispõe sobre estágio remunerado para treina-
mento e capacitação profissional em serviço, inclusive 
pelos órgãos de segurança pública”. 
RELATOR: Deputado HUMBERTO MICHILES. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda e da 
EMR 1 CSPCCOVN. 
Vista ao Deputado Severiano Alves, em 17/11/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.267/04 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “dispõe sobre estágios como componente 
curricular do curso superior de graduação em Psico-
logia”. 

RELATORA: Deputada ALICE PORTUGAL. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.327/04 – da Sra. Maninha – que 
“cria exame único de âmbito nacional, para acesso a 
instituições públicas de ensino superior”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR IRAPUAN TEI-
XEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 608/03 – do Sr. Elimar Máximo 
Damasceno – que “acrescenta artigo à Lei n° 6.454, 
de 24 de outubro de 1977, que dispõe sobre a deno-
minação de logradouros, obras, serviços e monumen-
tos públicos, e dá outras providências”. (Apensado: PL 
1626/2003) 
RELATOR: Deputado SEVERIANO ALVES. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1626/2003, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.678/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a exibição obrigatória, em salas 
de cinema, de filmes de curta duração que alertem e 
orientem sobre os problemas decorrentes do consu-
mo de drogas.”” 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.136/04 – do Sr. Roberto Pes-
soa – que “dispõe sobre a criação do Dia Nacional do 
Espiritismo”. 
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.027/04 – do Sr. José Militão 
– que “institui o Dia Nacional da Cultura Racional”. 
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.064/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a Semana da Cultura Negra e 
dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.071/04 – do Sr. Ivan Paixão – que 
“institui o Dia Nacional de Repúdio ao Terrorismo”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Colombo, em 01/12/2004. 
O Deputado Colombo apresentou voto em separado 
em 10/12/2004. 
Adiada a votação por falta de quorum, em 
15/12/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 4.274/04 – do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “institui o Dia Nacional dos trabalha-
dores em turismo e hospitalidade” 
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RELATOR: Deputado MÁRCIO REINALDO MOREIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.473/04 – do Sr. Sandes Júnior 
– que “institui o Dia do Radialista”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR IRAPUAN TEI-
XEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-3-05 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.032/04 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “torna obrigatório a numeração das ca-
deiras nas salas de cinema”. 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

LOCAL: Sala da Presidência da Comissão, 136-C, 
Anexo II 
HORÁRIO: 09h 
REUNIÃO 

A – Outros Eventos: 
Reunião com Técnicos do Tesouro Nacional para dis-
cutir e analisar a execução orçamentária da União. 
LOCAL: Plenário 04 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 44/05 Do Sr. Armando Monteiro 
– para que sejam convidados os Srs. Marcos Lisboa, 
Secretário de Política Econômica do Ministério da Fa-
zenda; Marcelo Trindade, Presidente da Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM; Sérgio Darcy, Diretor de 
Normas do Banco Central; e Alfried Pröger, Presiden-
te da Associação Brasileira das Companhias Abertas 
– Abrasca, para pronunciarem-se sobre o Projeto de 
Lei nº 3.741/00, do Poder Executivo, que “altera e re-
voga dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, define e estende às sociedades de grande 
porte disposições relativas à elaboração e publicação 
de demonstrações contábeis e dispõe sobre os requi-
sitos de qualificação de entidades de estudo e divulga-
ção de princípios, normas e padrões de contabilidade 

e auditoria como Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público”. 

REQUERIMENTO Nº 45/05 Do Sr. Julio Semeghini 
– para que seja convidado o Sr. Guido Mantega, Pre-
sidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social, para prestar esclarecimentos sobre 
os critérios adotados para concessão de empréstimos 
aos Estados, Municípios e a outros países. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 217/01 – do 
Sr. Luiz Alberto e outros – que “cria o Fundo Nacional 
para o Desenvolvimento de Ações Afirmativas (FN-
DAA)”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen-
tária.
RETIRADO DE PAUTA EM 1º/10/03.
RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR EM 08/10/03. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 111/03 – do 
Sr. Carlos Alberto Rosado – que “autoriza o Poder 
Executivo a criar a Região Administrativa Integrada 
de Desenvolvimento da Chapada do Apodi e institui o 
Programa Especial de Desenvolvimento da Chapada 
do Apodi”. 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária do Projeto e da emenda da Comissão da 
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento 
Regional e, no mérito, pela aprovação do Projeto, da 
emenda da CAINDR, com emenda. 
VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS PAUDERNEY 
AVELINO E VIGNATTI EM 1º/12/04. 
RETIRADO DE PAUTA EM 9/3/05. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 178/04 – da 
Sra. Luciana Genro – que “altera a redação do art. 13 
da Lei nº 8.429, de 2 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 administra-
ção pública direta, indireta ou fundacional” e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público; e, no mérito, pela aprovação do Projeto, com 
Substitutivo. 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 186/04 – da 
Sra. Laura Carneiro – que “dispõe sobre a preferência 
dos créditos dos segurados, dos participantes de planos 
de previdência complementar aberta e dos titulares de 
planos de capitalização”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação. 
VISTA AO DEPUTADO VIGNATTI EM 14/12/04. 
RETIRADO DE PAUTA EM 9/3/05. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 196/04 – do 
Sr. Takayama – que “acrescenta art. ao Decreto – Lei 
n° 73, de 21 de novembro de 1966, para disciplinar 
operação de sociedades seguradoras”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição. 
VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS EDUARDO 
CUNHA E PAUDERNEY AVELINO EM 9/3/05. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 220/04 – do Sr. 
Ricardo Izar – que “altera a Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.062/99 – do Sr. Silas Brasileiro 
– que “dispõe sobre multas de mora nos financiamentos 
concedidos aos setores industrial e rural”. 
RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprova-
ção, com emenda. 
VISTA AO DEPUTADO VIGNATTI EM 9/3/05. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 2.484/03 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Modifica dispositivo da Lei n.º 7.827, de 27 de 
setembro de 1989, e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 
VISTA AO DEPUTADO VIGNATTI EM 9/3/05. 

PROJETO DE LEI Nº 2.614/03 – do Sr. Colbert Martins 
– que “altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado VIRGÍLIO GUIMARÃES. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela rejeição. 
VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADO PAUDERNEY 
AVELINO E FERNANDO CORUJA EM 9/3/05. 

PROJETO DE LEI Nº 2.681-B/03 – do Poder Executivo 
– que “transforma a Faculdade de Medicina do Triângulo 
Mineiro – FMTM em Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro – UFTM, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ELISEU RESENDE. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária. 

PROJETO DE LEI Nº 2.961-A/04 – do Sr. Carlos Na-
der – que “acrescenta artigo à Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993”. 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 6.413-A/02 – do Sr. Alberto Fra-
ga – que “determina que as lotéricas e agências dos 
Correios sejam atendidas por serviços de transportes 
de valores”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprova-
ção do Projeto, aprovação parcial da Emenda nº 1/04 
apresentada na Comissão, com Substitutivo; e pela 
rejeição das Emendas nºs 1, 2 e 3/03 e do Substituti-
vo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado. 

PROJETO DE LEI Nº 7.331-A/02 – do Sr. Cabo Júlio 
– que “dispõe sobre o acesso dos estabelecimentos 
bancários às contas correntes para a retirada de va-
lores”. (Apensado: PL 2267/2003) 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com au-
mento ou diminuição da receita ou da despesa pú-
blicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto e do PL nº 2.267/03, apensado, 
nos termos do Substitutivo da Comissão de Defesa 
do Consumidor. 
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VISTA AO DEPUTADO MUSSA DEMES EM 
14/12/04. 
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR EM 9/3/05. 
O DEPUTADO MAX ROSENMANN APRESENTOU 
VOTO EM SEPARADO EM 22/2/05. 

PROJETO DE LEI Nº 36-A/03 – do Sr. Bismarck Maia 
– que “especifica condições a serem observadas para 
a implementação de programas de incentivo ao turis-
mo financiados, no todo ou em parte, por recursos 
públicos federais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 14 E 15/12/04. 
VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS CARLOS 
WILLIAN E JOSÉ PIMENTEL EM 25/8/04. 
RETIRADO DE PAUTA EM 7/7/04, 11/8/04 E 9/3/05. 

PROJETO DE LEI Nº 294-A/03 – do Sr. Pastor Jorge 
– que “altera a redação do art. 120 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993”. 
RELATOR: Deputado VIGNATTI. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 
VISTA AO DEPUTADO FERNANDO CORUJA EM 
9/3/05. 

PROJETO DE LEI Nº 667-A/03 – do Sr. Rogério Silva 
– que “define o valor da indenização a ser paga pelas 
seguradoras nos sinistros com a perda total do veícu-
lo segurado” 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 
PARECER: Parecer do relator, Dep. Luiz Carreira, pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminui-
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e or-
çamentária; e, no mérito, pela rejeição do Projeto e da 
emenda da Comissão de Defesa do Consumidor. 
VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS WASNY DE 
ROURE E PAUDERNEY AVELINO EM 9/3/05. 

PROJETO DE LEI Nº 701-A/03 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “dispõe sobre procedimentos legais para 
cancelamento de registro de micro e pequenas em-
presas”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto; pela compatibilidade 

e adequação financeira e orçamentária do Substituti-
vo da Comissão de Economia, Indústria e Comércio 
e, no mérito, pela aprovação do Projeto, nos termos 
do Substitutivo da CEIC. 
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 14 E 15/12/04. 
VISTA AO DEPUTADO VIGNATTI EM 9/3/05. 

PROJETO DE LEI Nº 714-A/03 – do Sr. Rubens Otoni 
– que “regulamenta as transmissões das TV´s Câma-
ra e Senado, em canal aberto, para todo o Território 
Nacional”. (Apensado: PL nº 1.025/2003) 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto, do PL nº 1.025/03, 
apensado, e do Substitutivo da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática. 

PROJETO DE LEI Nº 1.435-A/03 – do Sr. Wilson San-
tos – que “altera a redação do art. 3º da Lei nº 10.200, 
de 14 de fevereiro de 2001, que “acresce e altera dis-
positivo da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, 
que institui a Cédula de Produto Rural, e dá outras 
providências””. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
do Projeto, da Emenda nº 1 e da Subemenda nº 1 da 
Comissão de Agricultura e Política Rural e, no mérito, 
pela aprovação do Projeto, da Emenda nº 1 e da Su-
bemenda nº 1 da CAPR. 

PROJETO DE LEI Nº 2.535/03 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “dispõe sobre dedução integral, na declaração 
do imposto de renda da pessoa física, das despesas 
com cursos profissionalizantes, cursos de idiomas e 
cursos de informática”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen-
tária. 

PROJETO DE LEI Nº 3.260/04 – do Sr. Sergio Caiado 
– que “dispõe sobre o prazo da liberação da alienação 
fiduciária de bens financiados”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação 
do Projeto e das emendas nºs 1 e 2 apresentadas ao 
Substitutivo, com Substitutivo. 
VISTA AO DEPUTADO VIGNATTI EM 9/3/05. 

PROJETO DE LEI Nº 3.344/04 – da Sra. Juíza Denise 
Frossard – que “acrescenta parágrafo ao artigo 40, da 
Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe 
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sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda 
Pública e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação, 
com Substitutivo. 
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR EM 9/3/05. 

PROJETO DE LEI Nº 3.435/04 – do Sr. Eduardo Paes 
– que “institui Programa Nacional de Fortalecimento 
Econômico da Sociedade Civil e dispõe sobre a cria-
ção de incentivo fiscal para a compra e doação de Tí-
tulos da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna de 
Responsabilidade do Tesouro Nacional, para substi-
tuição por Certificados Qualificados emitidos com a 
finalidade específica de financiar as ações de pessoas 
jurídicas de direito privado, qualificadas como OSCIP, 
OS, cooperativas de crédito especificadas, ou socie-
dades de crédito ao microempreendedor, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 
VISTA AO DEPUTADO VIGNATTI EM 14/12/04. 

PROJETO DE LEI Nº 3.442/04 – do Sr. Júlio Delgado 
– que “altera o art. 9º da Lei nº 9.249 de 26 de dezembro 
de 1995, que altera a legislação do imposto de renda 
das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social 
sobre o lucro líquido, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen-
tária. 
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 24/11 E 15/12/04. 
RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR EM 1º, 8 E 
14/12/04. 
RETIRADO DE PAUTA EM 9/3/05. 

PROJETO DE LEI Nº 3.463/04 – do Sr. João Fontes 
– que “dispõe sobre a possibilidade de imputação de 
rendimentos do trabalho aos períodos em que forem 
devidos, nos casos em que o respectivo ônus fiscal for 
mais favorável”. (Apensado: PL 4045/2004) 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação do Projeto, 
e do PL 4045/2004, apensado, com substitutivo. 
VISTA AO DEPUTADO WASNY DE ROURE EM 
9/3/05. 

PROJETO DE LEI Nº 3.558/04 – da Sra. Luciana Gen-
ro – que “autoriza a União a consolidar as dívidas dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios renego-
ciadas através das Leis nº 8.727, de 1993, e nº 9.496, 
de 1997, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação. 
VISTA AO DEPUTADO VIGNATTI EM 14/12/04. 
RETIRADO DE PAUTA EM 9/3/05. 

PROJETO DE LEI Nº 3.832-A/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “Dispõe sobre a permuta de nota fiscal por in-
gressos para evento esportivo, artístico ou cultural. “ 
RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação. 
NÃO DELIBERADO EM FACE DO ENCERRAMENTO 
DA REUNIÃO EM 14/12/04. 
VISTA AO DEPUTADO VIGNATTI EM 9/3/05. 

PROJETO DE LEI Nº 4.134/04 – do Sr. Julio Lopes 
– que “dispõe sobre custas e emolumentos referen-
tes a registro de imóveis, concede isenção tributária 
na alienação de bem imóvel, prevê a atualização mo-
netária dos bens e direitos das pessoas físicas, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária; 
e, no mérito, pela aprovação. 
VISTA AO DEPUTADO VIGNATTI EM 14/12/04. 
RETIRADO DE PAUTA EM 9/3/05. 

PROJETO DE LEI Nº 4.283/04 – do Sr. Julio Lopes 
– que “dispõe sobre as loterias administradas pela 
Caixa Econômica Federal”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen-
tária. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-3-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 
PROJETO DE LEI Nº 4.591/04 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “altera a Lei nº 10.482, de 3 de julho de 2002, que 
dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de 
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tributos, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e 
dá outras providências”. (Apensado: PL 4640/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.705/04 – da Sra. Juíza Denise 
Frossard – que “dá nova redação ao artigo 4º, da Lei 
nº 4.749, de 12 de agosto de 1965, que dispõe sobre 
o pagamento da gratificação de Natal”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS MACHADO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.706/04 – da Sra. Juíza Denise 
Frossard – que “acrescenta parágrafos ao artigo 5º, 
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código 
Tributário Nacional”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PRIANTE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.707/04 – do Sr. Julio Semeghini 
– que “acrescenta inciso ao art. 10 da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, que trata da COFINS 
não cumulativa”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.760/05 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o art. 3º da Lei nº 8.100, de 5 de 
dezembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.764/05 – do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta o § 6º ao art. 51 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, que estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos no âmbito da Administra-
ção Pública”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA FRANCO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.765/05 – do Sr. Augusto Nar-
des – que “altera a legislação tributária, dispõe sobre 
a apuração do imposto de renda pelo lucro presumido, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO BERNARDO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.797/05 – do Sr. Rubinelli – que 
“acrescenta dispositivo à Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, no que especifica, que regulamenta o art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.798/05 – do Sr. José Divi-
no – que “altera a Lei nº 7.357, de 2 de setembro de 
1985, para criar a obrigatoriedade de impressão de 
fotografia do rosto do titular e do co-titular de conta 
de depósito nos cheques a ele fornecidos, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 4.595/04 – do Sr. José Carlos 
Aleluia – que “altera o art. 4º, §2º e o caput do art.7º 
da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, que 
regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS MACHADO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 32/03 – do Sr. Bismarck Maia 
– que “proíbe a cobrança do contribuinte de qualquer 
taxa ou tarifa para a inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas da Secretaria da Receita Federal”. 
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS. 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA  
E CONTROLE 

LOCAL: Plenário 09 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A –  Audiência Pública: 
Tema:

‘’Esclarecimentos sobre a crise da saúde na cidade 
do Rio de Janeiro”.
(Em atendimento ao Requerimento nº 103/2005, de au-
toria dos Deputados Alexandre Cardoso e Elaine Costa, 
aprovado em Reunião Ordinária no dia 09/03/2005).
EXPOSITOR:
HUMBERTO COSTA – Ministro de Estado da Saúde
LOCAL: Plenário 09 do Anexo II 
HORÁRIO: 12h 
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Tema:

‘’Esclarecimentos sobre a crise da saúde na cidade 
do Rio de Janeiro”.
(Em atendimento ao Requerimento nº 103/2005, de au-
toria dos Deputados Alexandre Cardoso e Elaine Costa, 
aprovado em Reunião Ordinária no dia 09/03/2005).
EXPOSITOR: RONALDO CEZAR COELHO Secretário 
Municipal de Saúde da Cidade do Rio de Janeiro
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

LOCAL: Plenário 2 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 
A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 82/05 Do Sr. Paulo Baltazar 
– que “requer a realização de audiência pública para 
debater sobre a situação dos pequenos pescadores 
de Angra dos Reis/RJ”. 

REQUERIMENTO Nº 83/05 Dos Srs. Babá e Fernando 
Gabeira – que “requer realização de Audiência Pública, 
para serem ouvidos o fiscal do IBAMA, responsável 
pela área do Tinguá, o representante da Polícia Fe-
deral e um representante da Associação de entidades 
de Preservação do Meio ambiente do Estado do Rio 
de Janeiro – APADEMA, a fim de que seja discutida a 
situação da área ambiental do Tinguá, localizada em 
Nova Iguaçú, no Estado do Rio de Janeiro”. 

REQUERIMENTO Nº 84/05 Do Sr. João Alfredo – que 
“requer que seja ratificada a constituição do grupo de 
trabalho, desta Comissão, criado em 2004, para realizar 
diagnóstico sobre os impactos da carcinicultura para o 
meio ambiente, nas regiões Norte e Nordeste”. 

REQUERIMENTO Nº 85/05 Do Sr. Luciano Zica – que 
“solicita que seja realizado o Seminário de Gestão 
Ambiental para o Setor de Saúde, com os convidados 
abaixo relacionados, a fim de debater a importância da 
gestão ambiental nos estabelecimentos de saúde”. 

REQUERIMENTO Nº 86/05 – do Sr. Luciano Zica – que 
“solicita que sejam convidados, para serem ouvidos em 
audiência pública, representantes do Ministério Público 
Federal, do Ministério Público Estadual, da CETESB, 
da Empresa Geoclock, da Ciaquim, dos moradores 
dos munícipios atingidos, do Consórcio da Bacia dos 
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (BPCJ) e o Prefei-
to de Artur Nogueira, representando os prefeitos da 
região atingida, para debater a grave situação Aterro 
Mantovani, no Município de Santo Antonio de Posse, 
Estado de São Paulo, e avançar para o saneamento 
dos danos por ela causados”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.360/03 – do Sr. Mário Negro-
monte – que “altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, e a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
para dispor sobre a pesquisa ou a coleta de amostras 
da flora brasileira”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
PARECER: pela aprovação. 

Vista ao Deputado Luciano Zica, em 9/3/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 2.864/04 – do Sr. Costa Ferreira 
– que “altera o art. 60 da Lei nº 9.605, de 1998, dis-
pondo sobre a construção, reforma, ampliação, insta-
lação ou funcionamento de templos”. (Apensado: PL 
3377/2004) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL 3377/2004, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 3.292/04 – do Sr. Julio Lopes 
– que “dispõe sobre a instalação de recifes artificiais 
no litoral brasileiro”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA. 
PARECER: pela aprovação, na forma do substitutivo. 
Vista ao Deputado Luciano Zica, em 7/7/2004. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.552/04 – do Sr. Eduardo Paes 
– que “dispõe sobre a organização e regulação do 
mercado de Carbono na Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro através da geração de Redução Certificada de 
Emissão – RCE em projetos de Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo – MDL”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado João Alfredo, em 9/3/2005. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-3-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.810/05 – do Sr. Edson Duarte 
– que “dispõe sobre a aplicação de recursos do Pro-
grama Nacional de Combate à Desertificação e Miti-
gação dos Efeitos da Seca (PAN-BRASIL) nas áreas 
susceptíveis a desertificação”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

LOCAL: Plenário 14, Anexo II. 
HORÁRIO: 10h. 
REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 250/04 Do Sr. Fernando Ferro 
– que “solicita audiência pública sobre a CEMAR” 
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REQUERIMENTO Nº 251/04 Do Sr. Marcus Vicente 
– que “requer nos termos regimentais a realização de 
uma PFC – Proposta de Fiscalização e Controle, para 
apurar denúncias sobre a formação da empresa CEXT 
e sua relação com a CVRD”. 

REQUERIMENTO Nº 255/05 Do Sr. Fernando Ferro 
– que “requer a realização de audiência pública para 
discutir o reajuste tarifário de energia elétrica das dis-
tribuidoras”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.680/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a utilização de energia solar na 
construção de habitações populares.”” 
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. 
PARECER: pela rejeição. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 17/03/2005) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.893/04 – do Sr. Fernando Ga-
beira – que “altera o art. 2º da Lei nº 10.295, de 17 de 
outubro de 2001, estabelecendo limite para o consu-
mo de eletricidade por aparelhos operando em modo 
de espera”. 
RELATOR: Deputado B. SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 4.767/05 – do Sr. Eduardo Paes 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instituição 
de Fundo de Garantia de Reserva de Royalties, para 
os Entes Federativos que se beneficiam da partici-
pação ou compensação financeira de que trata o § 
1º do artigo 20 da Constituição Federal, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

LOCAL: Anexo II, Plenário 6 
HORÁRIO: 14h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Subcomissões 

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 222/04 Da Sra. Luciana Genro 
– que solicita sejam convidados os representantes dos 
órgãos periciais oficiais nos Estados do Rio Grande 
do Sul, Amapá, Pará, Paraná, São Paulo, Bahia, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Pernambuco, 
Tocantins, Goiás e Ceará, a comparecerem a esta Co-
missão para prestarem esclarecimentos sobre a ne-
cessidade de alteração do artigo 144 da Constituição 
Federal, incluindo os órgãos periciais como órgão de 
segurança pública. 

REQUERIMENTO Nº 224/04 Do Sr. Cabo Júlio – que 
“Requer a realização de audiência pública para ouvir 
as seguradoras Minas Brasil, Sul América, Itaú Segu-
ros e Porto Firme sobre o índice de furtos e roubos 
de cargas e sobre a possível participação de agentes 
públicos nesses casos”. 

REQUERIMENTO Nº 227/05 Do Sr. Enio Bacci – que 
“Requer a realização de reunião destinada a acom-
panhar as investigações sobre incidentes ocorridos 
na FEBEM-SP”. 

REQUERIMENTO Nº 228/05 Do Sr. Enio Bacci – que 
“Requer a criação de subcomissão Especial destina-
da a investigar o tráfico internacional de mulheres e 
crianças”. 

REQUERIMENTO Nº 229/05 Do Sr. Enio Bacci – que 
“Requer a criação de Subcomissão Especial destinada 
a investigar o roubo de cargas”. 

REQUERIMENTO Nº 230/05 Do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que “Solicita seja convocado o Secretario 
Nacional de Segurança Publica, Sr. Luiz Fernando Cor-
rêa para prestar esclarecimentos sobre o andamento 
do Plano Nacional de Segurança Pública”. 

REQUERIMENTO Nº 231/05 Do Sr. Paulo Rubem 
Santiago – que solicita seja convocada a Sra. Claudia 
Chagas, Secretária Nacional de Justiça, do Ministério 
da Justiça, para uma audiência conjunta com a Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.274/04 
– do Senado Federal – que “Autoriza referendo acer-
ca da comercialização de arma de fogo e munição em 
Território Nacional, a se realizar no primeiro domingo 
do mês de outubro de 2005”. 
RELATOR: Deputado WANDERVAL SANTOS. 
PARECER: a proferir. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.217/03 – do Sr. Paes Landim 
– que “Institui a detenção correcional preventiva, como 
medida de natureza sócio – educativa”. 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela rejeição. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.149/04 – do Sr. Carlos Sampaio 
– que “Dá nova redação ao art. 15 da Lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, que ‘Dispõe sobre registro, 
posse e comercialização de armas de fogo e munição, 
sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, define 
crimes e dá outras providências’ “. 
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA. 
PARECER: pela aprovação. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.780/03 – do Sr. Carlos Sampaio 
– que “Concede benefício fiscal às pessoas físicas e 
jurídicas que apoiarem, mediante doações ou investi-
mentos, projetos e programas que estejam dentro dos 
propósitos da segurança pública estadual”. 
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN. 
PARECER VENCEDOR: pela aprovação, com emenda. 
Parecer da Deputada Luciana Genro passou a cons-
tituir voto em separado em 1/12/04. 

DISCUSSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 851/03 – do Sr. Eduardo Cunha 
– que “Determina que a União seja obrigada a cons-
truir presídios para custodiar todos os condenados por 
crime federal”. (Apensado: PL 868/03) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela rejeição deste e do PL 868/03, 
apensado. 
O Deputado Gilberto Nascimento apresentou voto em 
separado em 20/4/04. 
Adiada a discussão por 10 sessões, a requerimento 
do Autor, em 9/11/04. 

PROJETO DE LEI Nº 2.459/03 – do Sr. Paulo Pimenta 
– que “Acrescenta inciso ao art. 24 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, para permitir a contratação direta 
na situação que identifica”. 
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.868/04 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro 
de 1986, que cria o Fundo de Prevenção, Recupera-
ção e de Combate às Drogas de Abuso, dispõe sobre 
os bens apreendidos e adquiridos com produtos de 
tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas, e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.021/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.201, de 14 de 

fevereiro de 2001, destinando dois por cento da arre-
cadação das loterias e concursos de prognósticos ao 
Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.974/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “Institui Programa ‘Paz na Escola’, de Ação In-
terdisciplinar e de Participação Comunitária para Pre-
venção e Controle da Violência nas Escolas da Rede 
Pública de Ensino e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.011/04 – do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “Estabelece que parte dos recursos 
captados junto ao Fundo Nacional de Segurança Públi-
ca seja destinado à capacitação e ao reaparelhamento 
dos institutos de criminalística estaduais”. 
RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.246/04 – do Sr. Carlos Nader – que 
“Dispõe sobre o ‘Disque-Denúncia’ e dá providências”. 
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.329/04 – do Sr. Eduardo Paes 
– que “Acrescenta parágrafo ao art. 82 da Lei nº 7.210, 
de 11 de junho de 1984, que ‘institui a Lei de Execu-
ção Penal’ “. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela rejeição. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-3-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.669/03 – do Sr. Alberto Fraga – 
que “Altera a Lei n.º 10.486, de 04 de julho de 2002”. 
RELATOR: Deputado CABO JÚLIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.773/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “Estabelece a obrigatoriedade do uso de siste-
ma de vigilância eletrônica nas escolas públicas e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.550/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “Autoriza o Poder Executivo a implantar apare-
lhos com sistema de raio x para inspecionar todos os 
objetos, bolsas e sacolas que entrarem nas penitenci-
árias e dá outra providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SAMPAIO. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.626/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “Cria o programa Bombeiro Professor”. 
RELATOR: Deputado REGINALDO GERMANO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.677/04 – do Sr. Milton Monti 
– que “Dispõe sobre autorização para as Polícias Fe-
deral, Civil e Militar utilizarem as torres de telefonia 
celular para instalação de sistemas de rádio comuni-
cação e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.690/04 – do Sr. Josias Quintal 
– que “Dispõe sobre o reconhecimento dos cursos da 
carreira militar, como títulos, para efeito de concursos 
públicos para provimento de cargo na área de segu-
rança pública”. 
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.699/04 – do Sr. Ivan Paixão 
– que “Dispõe sobre a notificação compulsória dos ca-
sos de violência por toda a rede de serviços de saúde 
existente no Brasil”. 
RELATOR: Deputado RAUL JUNGMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 4.752/05 – do Sr. Carlos Nader 
– que “Dispõe sobre a compensação social em muni-
cípios e cidades, que abrigam estabelecimentos pri-
sionais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSIAS QUINTAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.768/05 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “Dispõe sobre a concessão de indeni-
zação aos beneficiários de policiais federais falecidos 
em serviço”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.795/05 – do Sr. Vieira Reis 
– que “Dispõe sobre os procedimentos para pre-
servação do local do crime em ocorrências crimi-
nais com vítimas fatais e envolvendo policiais civis 
e militares”. 
RELATOR: Deputado LINCOLN PORTELA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.835/05 – do Poder Executi-
vo – que “Institui a Gratificação de Condição Espe-
cial de Função Militar – GCEF, devida aos militares 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 
dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia 
e Roraima e do antigo Distrito Federal, altera dis-
positivos da Lei nº 10.486, de 4 de julho de 2002, 
dispõe sobre a reorganização e a remuneração da 
Carreira Policial Civil dos ex-Territórios Federais 
do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO PIMENTA. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

LOCAL: Plenário 7 – Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 181/05 Do Sr. José Linhares 
– que “solicita seja convidado para Reunião de Audiên-
cia Pública o Excelentíssimo Sr. Tarso Genro, Ministro 
de Estado da Educação, para prestar esclarecimentos 
sobre o aumento do reconhecimento de faculdades de 
Medicina e discutir os critérios de validação dos diplo-
mas de faculdades de Medicina expedidos no exterior 
para estudantes brasileiros”. 

REQUERIMENTO Nº 182/05 Do Sr. Arnaldo Faria de 
Sá – que “nos termos regimentais, requeiro a Vossa 
Excelência, ouvindo o plenário desta Comissão, seja 
convidado para reunião de Audiência Pública, em data 
a ser agendada, o Ilmo. Sr. Dr. ADACIR REIS, – Secre-
tário de Previdência Complementar – MPAS, a fim de 
discutir possíveis irregularidades relativas a Fundação 
Previdenciária IBM, com seus ex- funcionários”. 

REQUERIMENTO Nº 183/05 Da Sra. Jandira Feghali 
– (PL 4559/2004) – que “solicita seja convocada Au-
diência Pública a fim de debater o PL 4559, de 2004, 
que cria mecanismos para coibir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher”. 

REQUERIMENTO Nº 184/05 Dos Srs. Jandira Feghali 
e Sérgio Miranda – que “solicitam Audiência Pública na 
Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) para 
debater a adequação e os efeitos produzidos pela alte-
ração metodológica, conduzida pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE a partir de 2002, na 
elaboração da Tábua de Mortalidade, de onde são ex-
traídos os resultados da Expectativa de Sobrevida “Es” 
à idade “X” para cálculo do Fator Previdenciário”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.321/03 – do Sr. Valdemar Cos-
ta Neto – que “permite a presidiário que se inscreva 
como doador vivo de órgãos, partes do corpo humano 
ou tecidos para fins terapêuticos, requerer redução de 
pena após a aprovação do procedimento cirúrgico”. 
(Apensado: PL 2937/2004) 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 2937/2004, 
apensado. 



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 06727 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.967/97 – do Sr. Arnaldo Faria 
de Sá – que “estende a concessão da gratificação na-
talina aos que se encontram em gozo da Renda Mensal 
Vitalícia”. (Apensados: PL 1780/1999, PL 3774/2000 
(Apensado: PL 4464/2001), PL 3999/1997, PL 4090/2001 
(Apensados: PL 4158/2001 e PL 5926/2001), PL 
4325/2001 (Apensado: PL 5356/2001), PL 5518/2001, PL 
6133/2002 (Apensado: PL 3047/2004), PL 6394/2002, PL 
6766/2002, PL 6881/2002, PL 6890/2002, PL 6916/2002, 
PL 6947/2002, PL 7226/2002, PL 7234/2002, PL 
7344/2002, PL 460/2003, PL 770/2003, PL 1296/2003, PL 
1312/2003, PL 1421/2003, PL 1475/2003, PL 1708/2003, 
PL 2039/2003, PL 2299/2003, PL 3363/2004, PL 
3633/2004, PL 3652/2004, PL 3903/2004, PL 4366/2004, 
PL 4592/2004, PL 4613/2004 e PL 4674/2004) 
RELATOR: Deputado MARCONDES GADELHA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 1780/1999, 
do PL 3999/1997, do PL 6394/2002, do PL 770/2003, 
e do PL 1421/2003, apensados, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL 3774/2000, do PL 4090/2001, do 
PL 4158/2001, do PL 4325/2001, do PL 4464/2001, do 
PL 5356/2001, do PL 5518/2001, do PL 5926/2001, do 
PL 6133/2002, do PL 6766/2002, do PL 6881/2002, do 
PL 6890/2002, do PL 6916/2002, do PL 6947/2002, do 
PL 7226/2002, do PL 7234/2002, do PL 7344/2002, do 
PL 460/2003, do PL 1296/2003, do PL 1312/2003, do 
PL 1475/2003, do PL 1708/2003, do PL 2039/2003, do 
PL 2299/2003, do PL 3047/2004, do PL 3363/2004, do 
PL 3633/2004, do PL 3652/2004, do PL 3903/2004, do 
PL 4366/2004, do PL 4592/2004, do PL 4613/2004, e 
do PL 4674/2004, apensados. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 604/99 – do Sr. Nilson Mourão 
– que “estabelece pensão especial aos dependentes 
das vítimas de violência pela posse da terra e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista à Deputada Angela Guadagnin, em 6/10/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 688/99 – do Sr. Freire Júnior – que 
“dispõe sobre o Contrato de Trabalho da Terceira Idade”. 
(Apensados: PL 725/1999, PL 913/1999, PL 2694/2000, 
PL 3968/2000, PL 4892/2001, PL 5993/2001 (Apensados: 
PL 6424/2002 (Apensado: PL 843/2003), PL 6443/2002 
e PL 1127/2003), PL 6804/2002, PL 7108/2002, PL 
838/2003, PL 956/2003, PL 1147/2003, PL 2635/2003, 
PL 3172/2004, PL 3345/2004 e PL 3389/2004) 

RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 725/1999, do 
PL 913/1999, do PL 2694/2000, do PL 3968/2000, do 
PL 4892/2001, do PL 7108/2002, do PL 838/2003, do PL 
956/2003, do PL 2635/2003, do PL 3345/2004, e do PL 
3389/2004, apensados, com substitutivo, e pela rejeição 
do PL 5993/2001, do PL 6424/2002, do PL 6443/2002, 
do PL 6804/2002, do PL 843/2003, do PL 1127/2003, 
do PL 1147/2003, e do PL 3172/2004, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 3.331/00 – do Sr. Enio Bacci – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as empresas 
distribuidoras de medicamentos, com sede ou atuação 
no país, colocarem à disposição de todas as drogarias e 
farmácias, os medicamentos genéricos aprovados pelo 
Governo Federal e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 4028/2001 (Apensado: PL 5425/2001)) 
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL 4028/2001, e 
do PL 5425/2001, apensados, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.645/01 – do Sr. Feu Rosa – que 
“altera o inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 
da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e acrés-
cimo do § 2º do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de de-
zembro de 1995, para incluir na isenção do imposto de 
renda os trabalhadores em atividade, atingidos pelas 
doenças lá referidas”. (Apensados: PL 5510/2001, PL 
6454/2002, PL 6534/2002 (Apensados: PL 1298/2003 
e PL 4656/2004), PL 6929/2002, PL 6991/2002, PL 
490/2003, PL 1924/2003, PL 2036/2003, PL 2380/2003, 
PL 2856/2004, PL 3163/2004, PL 3845/2004, PL 
4005/2004, PL 4035/2004 e PL 1930/2003) 
RELATOR: Deputado DR. FRANCISCO GONÇALVES. 
PARECER: pela aprovação parcial deste, do PL 
6454/2002, do PL 6991/2002, do PL 490/2003, do PL 
1924/2003, do PL 2036/2003, do PL 2380/2003, do PL 
2856/2004, do PL 3163/2004, do PL 3845/2004, do 
PL 4005/2004, e do PL 4035/2004, apensados, com 
substitutivo, e pela rejeição do PL 5510/2001, do PL 
6534/2002, do PL 6929/2002, do PL 1298/2003, do PL 
1930/2003, e do PL 4656/2004, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 7.417/02 – do Sr. Dr. Hélio – que 
“altera a Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
“dispõe sobre os planos e seguros privados de assis-
tência à saúde”. 
RELATOR: Deputado ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista conjunta aos Deputados Dr. Francisco Gonçalves 
e Eduardo Barbosa, em 19/05/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 67/03 – do Sr. Pompeo de Mattos 
– (PL 1183/2003) – que “altera o art. 132 da Lei nº 8.069, 
13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adoles-
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cente, permitindo a recondução de Conselheiros Tute-
lares, sem restrições”. (Apensados: PL 1134/2003, PL 
2460/2003, PL 2874/2004, PL 3425/2004, PL 4086/2004 
e PL 1183/2003) 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL 1134/2003, do 
PL 1183/2003, do PL 2460/2003, do PL 2874/2004, do 
PL 3425/2004, e do PL 4086/2004, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 78/03 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “torna obrigatório o uso de garrafões descartáveis 
na comercialização de água mineral em todo Território 
Nacional e sua regularização do uso dos garrafões junto 
ao órgão competente do Ministério da Saúde”. 
RELATOR: Deputado AMAURI GASQUES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 522/03 – do Sr. Paulo Gouvêa – que 
“altera a Lei nº 9.311, de 1996, determinando percentual 
de arrecadação da CPMF para aplicação obrigatória em 
doação de cadeiras de roda a pessoas carentes”. 
RELATOR: Deputado MILTON BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista à Deputada Angela Guadagnin, em 14/4/2004. 
Os Deputados Selma Schons, Henrique Fontana, An-
gela Guadagnin, Roberto Gouveia e Durval Orlato 
apresentaram votos em separado em 27/4/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 703/03 – do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “torna obrigatório a inclusão nas bulas 
de medicamentos, de recomendações e advertências 
sobre seu uso, em linguagem braile”. (Apensado: PL 
2861/2004) 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela rejeição deste e pela aprovação do 
PL 2861/2004, apensado, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 876/03 – do Sr. Carlos Nader 
– que “dispõe sobre a concessão de cestas básicas 
aos portadores de AIDS”. 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 906/03 – do Sr. Lincoln Portela 
– que “institui a “Semana de Orientação quanto às do-
enças sexualmente transmissíveis – DST’s”. 
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
da Emenda nº 3 apresentada ao Substitutivo, e pela 
rejeição das Emendas nºs 1 e 2 apresentadas ao 
Substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.037/03 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre a habilitação de pessoas portadoras de 
deficiência física”. 

RELATOR: Deputado CARLOS MOTA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.091/03 – do Sr. Durval Orlato 
– que “dispõe sobre a exigência para que hospitais 
municipais, estaduais e federais implantem um pro-
grama de orientação à gestante sobre os efeitos e 
métodos utilizados no aborto, quando este for autori-
zado legalmente”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição das Emendas 1, 2 e 3/03 apresentadas 
na Comissão. 

PROJETO DE LEI Nº 1.120/03 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “dispõe sobre a residência odontológica obriga-
tória para o exercício profissional”. 
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.123/03 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “dispõe que toda escola de ensino fundamental 
seja obrigada a dispor de profissional da área de Fo-
noaudiologia”. (Apensado: PL 3155/2004) 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL 3155/2004, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.058/03 – da Sra. Maninha – que 
“institui o Sistema de “Parto Solidário” no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL 3991/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 3991/2004, 
apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Dr. Rosinha, em 09/03/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 2.300/03 – do Sr. Almeida de 
Jesus – que “destina recursos das loterias para aten-
dimento médico hospitalar especial no exterior”. 
RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.449/03 – do Sr. Rogério Silva 
– que “acrescenta os art. 79-A e 257-A à Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação deste, na forma do subs-
titutivo adotado pela Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio. 

PROJETO DE LEI Nº 2.462/03 – do Sr. Leonardo Mat-
tos – que “altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, que “Estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas porta-
doras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 
outras providências”. (Apensado: PL 2840/2003) 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
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PARECER: pela aprovação deste, com emenda, e pela 
rejeição do PL 2840/2003, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.831/03 – do Sr. Hamilton Casara 
– que “dispõe sobre o recadastramento dos aposenta-
dos e pensionistas do Instituto Nacional de Previdência 
Social – INSS e dá outras providências”. (Apensado: 
PL 3007/2004) 
RELATOR: Deputado AMAURI GASQUES. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 3007/2004, 
apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Roberto Gouveia, em 15/12/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 2.958/04 – do Sr. Walter Pinheiro 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação 
de placas publicitárias de campanha permanente de 
combate à AIDS e às doenças sexualmente transmis-
síveis nos banheiros públicos”. 
RELATOR: Deputado DR. FRANCISCO GONÇALVES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.037/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Permite o Governo Federal adotar medidas de 
apoio aos servidores responsáveis por portadores de 
deficiências físicas e mentais.” 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 3.074/04 – do Sr. Wilson San-
tos – que “torna obrigatória a inclusão de substância 
amarga nos produtos que menciona e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.391/04 – do Sr. Fernando Ferro 
– que “altera dispositivo da Lei nº 8.899, de 1994, para 
determinar que o benefício do passe livre concedido 
às pessoas portadoras de deficiência incida sobre to-
dos os veículos utilizados no sistema de transporte 
coletivo interestadual”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.586/04 – da Sra. Luciana Genro 
e outros – que “altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para vedar a fixação de teto financeiro para o 
pagamento de hospitais públicos ou de ensino”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
29/04 – do Sr. Geraldo Resende – que “propõe à Co-
missão de Seguridade Social e Família que investigue 
as irregularidades nas unidades de saúde do Municí-
pio do Rio de Janeiro”. 
RELATORA: Deputada JANDIRA FEGHALI. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
35/04 – do Sr. Celso Russomanno – que “propõe que 
a Comissão de Seguridade Social e Familia fiscalize o 
Governo Federal, em especial o Ministério da Fazen-
da, no que diz respeito aos procedimentos de repasse, 
para o Ministério da Previdência Social, dos recursos 
arrecadados a título de COFINS, CSLL e PIS”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela aprovação. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Tema: Reforma Sindical
Convidado: RICARDO BERZOINI, Ministro do Traba-
lho e Emprego

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO 
 DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 18-3-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.419/04 – do Sr. Eduardo Paes 
– que “regulamenta o exercício da atividade, define as 
atribuições do Perito Judicial e do Assistente Técnico, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.744/05 – do Poder Executivo 
– que “altera o art. 6º da Lei nº 5.895, de 19 de junho 
de 1973, que autoriza o Poder Executivo a transformar 
a autarquia Casa da Moeda em empresa pública”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.451/01 – da Sra. Iara Bernardi 
– que “dispõe sobre a igualdade de acesso, tratamento 
e promoção no trabalho e aos postos de comando no 
serviço público”. 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. 
PROJETO DE LEI Nº 4.469/04 – do Sr. Paulo Gou-
vêa – 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”. (Apensado: PL 
4793/2005) 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. 
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COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

LOCAL: Plenário 5 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 80/05 Dos Srs. Ivo José e Maria 
do Rosário – que “solicita à Comissão de Turismo e 
Desporto a realização de Audiência Pública para discutir 
a adoção do Código de Conduta do Turismo Contra a 
Exploração Sexual Infanto-Juvenil no Brasil”. 

REQUERIMENTO Nº 81/05 Do Sr. André Figueiredo 
– que “solicita a realização de audiência pública para 
subsidiar a discussão do Projeto de Lei 7.370, de 
2003, que “acrescenta parágrafo único ao art. 2º da 
Lei 9.696, de 1º de setembro de 1998”, excepcionando 
da fiscalização dos conselhos de educação física os 
profissionais de danças, artes marciais e ioga, seus 
instrutores, professores e academias”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 7.370/02 – do Sr. Luiz Antonio 
Fleury – que “acrescenta parágrafo único ao art. 2º da 
Lei 9.696, de 1º de setembro de 1998”. 
RELATOR: Deputado JOSUÉ BENGTSON. 
PARECER: pela aprovação deste, nos termos do Subs-
titutivo 1 da CEC, e pela rejeição da EMC 1/2004 CTD, 
e da EMC 2/2004 CTD. 

PROJETO DE LEI Nº 4.203/04 – do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “altera o artigo 19 da Lei n° 10.671, de 
15 de maio de 2003 – Estatuto do Torcedor”. 
RELATOR: Deputado MARCELO GUIMARÃES FI-
LHO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Josué Bengtson, em 15/12/2004. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 17-3-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 4.642/04 – do Sr. Alex Canziani 
– que “altera o art.1º da Lei 8989, de 1995, com a re-
dação dada pela Lei nº 10.690, de 2003”. 
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.783/05 – do Sr. Bismarck Maia 
– que “dispõe sobre a criação do Programa Nacional 
de Microcrédito do Turismo”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 1.276/03 – do Sr. Renato Co-
zzolino – que “proíbe os órgãos públicos, as socieda-
des de economia mista, as autarquias e os órgãos da 
Administração Pública Direta e Indireta, de favorecer 
o desporto internacional com destinação de doações, 
promoções e patrocínios, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.359/04 – do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio 
de 2003, que “dispõe sobre o Estatuto de Defesa do 
Torcedor e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado EDINHO MONTEMOR. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.650/03 – do Sr. Marcelo Gui-
marães Filho – que “altera o Código de Trânsito Brasi-
leiro tornando proibido aos condutores de motocicletas, 
motonetas e ciclomotores o tráfego entre veículos em 
filas adjacentes e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

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: pela aprovação, com quatro emendas. 
Vista ao Deputado Devanir Ribeiro, em 20/10/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.826/04 – do Sr. Enio Bacci – 
que “denomina a BR – 386 como rodovia LEONEL DE 
MOURA BRIZOLA”. (Apensado: PL 3827/2004) 
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL 3827/2004, apensado. 
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AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 16-3-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 86/03 – do Sr. Neucimar Fraga 
– que “acresce parágrafo ao art. 148 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, facultando a médicos 
particulares, conveniados a planos de saúde ou vin-
culados aos serviços do Sistema Único de Saúde 
– SUS -, a aplicação dos exames de aptidão física e 
mental para obtenção ou renovação do documento 
de habilitação”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.585/03 – do Sr. Welinton Fa-
gundes – que “dispõe sobre o atendimento aos usuá-
rios do transporte público rodoviário de passageiros, 
na hipótese de atraso ou interrupção da viagem”. 
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.940/03 – do Sr. Júlio Redecker 
– que “dispõe sobre a prestação de serviço rodoviário 
interestadual de transporte coletivo de passageiros 
sob regime de fretamento turístico”. 
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.741/03 – do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para dispor sobre mensagem de advertência impres-
sa na embalagem dos produtos de telefonia celular 
comercializados no País”. (Apensados: PL 4141/2004 
e PL 4196/2004) 
RELATOR: Deputado JAIR DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.943/04 – da Sra. Maninha – que 
“institui o direito a passe livre, em transporte público, 
a acompanhantes de crianças matriculadas em edu-
cação infantil”. 
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.954/04 – do Sr. Inocêncio Oli-
veira – que “altera o art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de l997, que”Institui o Código de Trânsito 
Brasileiro””. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.001/04 – do Sr. Cabo Júlio 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 
dispor sobre a destinação de veículos apreendidos em 
inspeções de trânsito” 
RELATOR: Deputado WELLINGTON ROBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.051/04 – do Sr. Edson Ezequiel 
– que “”Proíbe a construção de aeroportos comerciais 
no perímetro urbano, e dá outras providências.”” 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.140/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Altera o Art. 105, da Lei n° 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997.”” 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.324/04 – do Sr. João Paulo 
Gomes da Silva – que “dispõe sobre a proibição de se 
lacrar as janelas dos veículos de transportes coletivo 
terrestre de passageiros e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.409/04 – do Sr. Nelson Marque-
zelli – que “acrescenta dispositivos à Lei nº 7.183, de 
1984, para dispor sobre a obrigatoriedade do transporte 
gratuito de aeronautas pelas empresas de transporte 
aéreo regular, nos casos que especifica”. 
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.527/04 – do Sr. Marcondes 
Gadelha – que “denomina “Rodovia Josita Almeida” a 
rodovia BR -104, desde a ponte sobre o rio Paraíba, na 
cidade de Barra de Santana, até a cidade de Alcantil, 
ambas no Estado da Paraíba”. 
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.535/04 – do Sr. Orlando Fanta-
zzini – que “altera o “caput” do art. 159 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que “instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro”, dispondo sobre a Carteira Nacional 
de Habilitação”. (Apensado: PL 4235/2004) 
RELATOR: Deputado VITTORIO MEDIOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.569/04 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalaçãop de detector de metais em veículos utiliza-
dos no transporte coletivo rodoviário interestadual de 
passageiros” 
RELATORA: Deputada GORETE PEREIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.687/04 – do Sr. Rubens Otoni 
– que “denomina “Viaduto Governador Henrique San-
tillo” o viaduto localizado no km 432 da BR-153, no 
Município de Anápolis – GO”. 
RELATOR: Deputado TADEU FILIPPELLI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.717/04 – do Sr. Humberto Mi-
chiles – que “altera os arts. 165 e 276 da Lei n º 9.503, 
de 1997, que “Institui o Código de Trânsito Brasileiro” 
para dispor sobre índice de alcoolemia”. 
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL. 

PROJETO DE LEI Nº 3.765/04 – do Sr. Gilberto Kas-
sab – que “altera a redação dos arts.61, 159, 261 e 
282 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
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“Institui o Código de Trânsito Brasileiro””. (Apensado: 
PL 4256/2004) 
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.815/04 – do Sr. Cezar Schirmer 
– que “denomina rodovia “ Luiz Alves Rolin Sobrinho”, 
o trecho urbano da BR-287, localizado desde o entron-
camento desta rodovia com a BR-158 e a entrada do 
Núcleo Residencial Tancredo Neves, em Santa Maria 
– RS”. (Apensado: PL 4089/2004) 
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.914/04 – do Sr. Pastor Frankem-
bergen – que “acrescenta dispositivo ao art. 281 do 
Código de Trânsito Brasileiro, que cuida do julgamento 
da consistência do auto de infração”. (Apensado: PL 
4303/2004) 
RELATOR: Deputado HUMBERTO MICHILES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.262/04 – do Sr. Renato Co-
zzolino – que “institui e disciplina as despesas com 
pedágio nas deduções relativas ao Imposto sobre Pro-
priedade de Veículos Automotores – IPVA, em todo o 
Território Nacional”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.277/04 – do Sr. Vieira Reis 
– que “proíbe a cobrança diferenciada de pedágio, em 
razão de mês, dia ou horário para veículo de natureza 
comercial”. 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.278/04 – do Sr. Vieira Reis 
– que “altera a redação do inciso I do art. 105, da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “Institui o 
Código de Trânsito Brasileiro”, para dispor sobre cinto 
de segurança”. 
RELATOR: Deputado LEODEGAR TISCOSKI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.279/04 – do Sr. Vieira Reis 
– que “estabelece normas para instalação de posto 
bancário 24 horas em pedágios nas rodovias federais 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BETO ALBUQUERQUE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.315/04 – do Sr. Orlando Des-
consi – que “altera o art. 2º da Lei nº 7.418, de 16 de 
dezembro de 1985, para prever a utilização do Vale -
Transporte em serviços seletivos e especiais de trans-
porte coletivo”. 
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.316/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Obriga a afixação de cartazes nos terminais 
rodoviários e estações ferroviárias, contendo os ter-
mos relativos a transporte da Lei nº 10.741, de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso.”” 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.350/04 – do Sr. José Divino 
– que “confere à BR-356 a denominação “Rodovia 
Deputado Alair Ferreira””. 
RELATOR: Deputado VITTORIO MEDIOLI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.351/04 – do Sr. João Caldas 
– que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, que “aprova o Plano Nacional de Viação”, de 
modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias 
do Sistema Rodoviário Federal, a interligação das ro-
dovias estaduais AL-110 e AL-101, onde os extremos 
são os municípios de Arapiraca (AL) e Barra de São 
Miguel (AL), passando pelas cidades de Limoeiro de 
Anadia, Campo Alegre e São Miguel dos Campos, to-
das localizadas no Estado de Alagoas”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.352/04 – do Sr. João Caldas 
– que “denomina “Rodovia Expedito Antonio da Silva” 
a Rodovia BR-416, localizada no Estado de Alagoas, 
entre as cidades de São José da Laje e Novo Lino”. 
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.358/04 – do Sr. Léo Alcânta-
ra – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, acrescentando o § 3º no artigo 261, para prever 
a substituição da penalidade de suspensão do direito 
de dirigir por doação de sangue”. 
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL. 

PROJETO DE LEI Nº 4.447/04 – do Sr. Zé Geraldo 
– que “acrescenta dispositivo ao art. 734 do Código 
Civil, para tratar da identificação, por intermédio do 
bilhete de passagem, da pessoa transportada”. 
RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.450/04 – do Sr. Vieira Reis – 
que “altera a redação dos arts. 131, 285 e 286 da Lei 
nº 9.503, de 1997, que “Institui o Código de Trânsito 
Brasileiro” para dispor sobre licenciamento e recursos 
contra infrações”. 
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER. 

PROJETO DE LEI Nº 4.466/04 – do Sr. Neucimar Fra-
ga – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973, que aprova o Plano Nacional de Viação, para in-
cluir, na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema 
Rodoviário Nacional, trecho rodoviário que contorna 
a cidade de Serra, situado entre o km 249 e o km 275 
da BR-101, no Estado do Espírito Santo”. 
RELATOR: Deputado JAIR DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.513/04 – do Sr. Luiz Carrei-
ra – que “denomina Rodovia Celso Furtado trecho 
da BR-101, na fronteira entre os Estados do Espírito 
Santo e Bahia até a cidade de Touros, no Rio Grande 
do Norte”. 
RELATOR: Deputado JAIR DE OLIVEIRA. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.607/04 – do Sr. Eduardo Sciar-
ra – que “altera a redação do art. 120 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre o registro dos ve-
ículos utilizados em trabalhos agrícolas, de construção 
e de pavimentação viária”. 
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO. 

PROJETO DE LEI Nº 4.612/04 – do Sr. Gervásio Silva 
– que “inclui no Anexo da Lei n.º 5.917/73, que dispõe 
sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que especifica”. 
RELATOR: Deputado ELISEU RESENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 4.657/04 – do Sr. Paulo Bauer 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 9.503, de 23 de se-
tembro de 1997, de forma a regulamentar o julgamento 
das penalidades decorrentes de infrações cometidas 
por veículos de socorro e fiscalização, quando em ser-
viço de urgência”. 
RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.670/04 – da Sra. Neyde Apare-
cida – que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a obriga-
toriedade da inscrição do vocábulo BRASIL nas placas 
dos veículos registrados no Território Nacional”. 
RELATOR: Deputado HÉLIO ESTEVES. 

PROJETO DE LEI Nº 4.693/04 – do Sr. Zequinha Ma-
rinho – que “dispõe sobre a construção de eclusas si-
multaneamente à implantação de barragens em rios 
navegáveis”. 
RELATORA: Deputada TELMA DE SOUZA. 

PROJETO DE LEI Nº 4.697/04 – do Sr. Neucimar Fraga 
– que “altera o inciso III, do artigo 21, da Lei nº 9.503, 
de 1997 e o inciso III do artigo 24 da mesma lei”. 
RELATOR: Deputado LEODEGAR TISCOSKI. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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

LOCAL: Plenário 15 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min
REUNIÃO ORDINÁRIA 

1 – Definição do Roteiro dos Trabalhos; e
2 – Deliberação dos seguintes requerimentos:

REQUERIMENTO Nº 1/04 – do Sr. Luiz Carreira – que 
“requer a realização de Reunião de Audiência Públi-
ca com a presença do ex – Senador Waldeck Vieira 
Ornélas”. 

REQUERIMENTO Nº 1/05 – do Sr. José Carlos Macha-
do – que “convite ao Governador João Alves participar 
de audiência pública na Comissão Bacias Hidrográfi-
cas do Semi-Árido” 

REQUERIMENTO Nº 2/05 – do Sr. Fernando de Fabi-
nho – que “requer que seja convidado, para em audi-
ência pública a ser realizada pela Comissão Especial 
de Bacias Hidrográficas do Semi-Árido, o Sr.Pedro Brito 
Nascimento Chefe de Gabinete do Ministro Ciro Gomes 
– do Ministério da Integração Nacional, para explicar 
a essa Comissão, a pressa do Governo Federal em 
iniciar a obra de Transposição do Rio São Francisco, 
sem a licença ambiental necessária”. 

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR, 
“IN LOCO”, A MORTE DE CRIANÇAS  

INDÍGENAS POR DESNUTRIÇÃO NO MATO 
GROSSO E NO MATO GROSSO DO SUL.

LOCAL: Sala de Reuniões da Diretoria do Depar-
tamento de Comissões – DECOM 
HORÁRIO: 09h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

Definição do Cronograma de Atividades da Comissão 
(proposta). 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  
DESTINADA A “INVESTIGAR O TRÁFICO DE 

ANIMAIS E PLANTAS SILVESTRES BRASILEIROS, 
A EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO ILEGAL DE  

MADEIRA E A BIOPIRATARIA NO PAÍS”. 

LOCAL: Plenário 14 do Anexo II – Câmara dos 
Deputados 
HORÁRIO: 14h30min 
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Tema: Depoimentos sobre fatos relacionados com o 
objeto de investigação desta CPI.
Expositores: Srª KILMA RAIMUNDO MANSO – Chefe 
da Estação Ecológica do Raso da Catarina, no Estado 
da Bahia; Srª SYLVIA LUCAS – Pesquisadora do Ins-
tituto Butantan de São Paulo; Sr. ROGÉRIO BERTANI 
– Pesquisador do Instituto Butantan de São Paulo; e

B – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 52/05 Do Sr. Hamilton Casara 
– que “requerimento a CPI Biopirataria convocando o 
Sr. Leland Juvencio Barroso – Analista Ambiental da 
Gerência Executiva do IBAMA de Mnaus/AM” 

REQUERIMENTO Nº 53/05 Do Sr. Dr. Rosinha – que 
“requer à Fundação Nacional do Indio , ao Ministério 
do Meio Ambiente , Ministério da Justiça, ao Conse-
lho de Gestão do Patrimônio Genético, ao Ministério 
das Relações Exteriores, ao Ministério da Defesa, ao 
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Gabinete de Segurança Institucional da Presidência 
da República e ao Ministério Público Federal cópia in-
teiro teor dos procedimentos administrativos ou autos 
de investigação instaurados para apurar denúncias 
contra a ACT (Amazon Conservation Team), relativas 
a supostas atividades de biopirataria desenvolvidas 
por aquela organização não-governamental no Par-
que Indígena do Xingu, assim como outros casos 
correlatos”. 

REQUERIMENTO Nº 54/05 Da Sra. Perpétua Almeida 
– que “requer a convocação dos Senhores Leônidas 
Meireles de Queiroz, Eldo Meireles da Frota Nogueira 
e Antônio Nogueira de Farias e as Senhoras Luzenira 
Meireles de Queiroz, Osvaldina Meireles de Souza e 
Maria Cleide Meireles de Queiroz Costa”. 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  
DESTINADA A INVESTIGAR AS ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS DO TRÁFICO DE ARMAS

LOCAL: Plenário 01, Anexo II 
HORÁRIO: 14h 
REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Instalação e Eleição: 

Instalação e Eleição de Presidente e Vice-Presidentes 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS ( 8 DIAS)

DECURSO: 4º Dia
ÚLTIMO DIA: 20/3/2005

PROJETO DE LEI Nº 02/2005-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de 
R$ 1.200.000.000,00, (um bilhão e duzentos milhões 
de reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente.”
RELATOR: Deputado JORGE BITTAR

IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 15/3/2005: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 
PROJETO DE LEI Nº 4.860/2005 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.558/2005 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
1.560/2005 
PROJETO DE LEI Nº 4.832/2005 
PROJETO DE LEI Nº 4.837/2005 
PROJETO DE LEI Nº 4.838/2005 
PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 204/2005 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
368/2005 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
371/2005 

Comissão de Defesa do Consumidor: 
PROJETO DE LEI Nº 4.861/2005 
PROJETO DE LEI Nº 4.864/2005 
PROJETO DE LEI Nº 4.866/2005 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 235/2005 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 1.320/2003 
PROJETO DE LEI Nº 4.839/2005 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado: 
PROJETO DE LEI Nº 4.869/2005 

Comissão de Turismo e Desporto: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 236/2005 

(Encerra-se a sessão às 22 horas e 01 
minuto.)

PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 2.168-A, DE 2003 
(Do Sr. Elimar Máximo Damasceno)

Institui o Dia Nacional do Sacerdote; 
tendo parecer da Comissão de Educação 
e Cultura, pela rejeição (relator: DEP. OS-
VALDO BIOLCHI).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; e de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de 
Educação e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei em análise, de autoria do nobre 
Deputado Elimar Máximo Damasceno, visa a instituir 
o Dia Nacional do Sacerdote.
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A tramitação dá-se com a apreciação conclusiva 
por parte desta Comissão, nos termos do art. 24, inciso 
II, do Regimento Interno.

Esgotados os procedimentos e prazos regimen-
tais, não foram recebidas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Nos termos do art. 32, inciso VII, alínea “g”, do 
Regimento Interno, cabe à Comissão de Educação e 
Cultura a avaliação do mérito dos projetos de lei des-
tinados a instituir data comemorativa ou homenagem 
cívica. 

O projeto de lei em epígrafe tem por louvável ob-
jetivo instituir a data de 4 de agosto como Dia Nacional 
do Sacerdote. No entanto, de acordo com a Súmula 
de Recomendações aos Relatores n.º 1, aprovada 
por esta Comissão em 2001, a instituição de data co-
memorativa de interesse de categoria profissional, de 
grupo religioso, de partido político não deve ser incum-
bência do Estado, mas de instituições da sociedade 
civil como confederações, federações, sindicatos ou 
associações. 

Tal recomendação torna-se ainda mais pertinen-
te ao levar-se em conta que, por tratar de matéria de 
caráter religioso, a proposição em exame fere o prin-
cípio constitucional da laicidade – separação entre 
Estado e Igreja, entre instituições governamentais e 
religiosas – previsto no art. 19, inciso I, da Constitui-
ção Federal.

Estabelecer, por meio de lei, a comemoração 
da atividade presbítera, na forma da instituição do 
Dia Nacional do Sacerdote, equivale a afirmar que o 
Estado adota legalmente a orientação religiosa que 
fundamenta tal atividade. 

Se o Estado brasileiro admite, em sua Carta 
Magna, a ampla liberdade de crença (art. 5º, inciso 
VI), preservemos, portanto, a possibilidade de cada 
culto religioso escolher quem homenagear e quando 
fazê-lo. 

Em razão do exposto, voto pela rejeição do PL 
n.º 2.168 de 2003.

Sala da Comissão, 6 de janeiro de 2005. –Deputado 
Osvaldo Biolchi , Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 2.168/2003, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Osvaldo Biolchi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Delgado – Presidente, João Correia – Vice-

Presidente, Álvaro Dias, Antenor Naspolini, Átila Lira, 

César Bandeira, Gastão Vieira, Geraldo Resende, Iara 
Bernardi, Ivan Paixão, Ivan Valente, Lobbe Neto, Mar-
cos Abramo, Maria do Rosário, Murilo Zauith, Neuton 
Lima, Neyde Aparecida, Nice Lobão, Nilson Pinto, Onyx 
Lorenzoni, Osvaldo Biolchi, Paulo Rubem Santiago, 
Professor Irapuan Teixeira, Ricardo Izar, Rogério Teó-
filo, Carlos Abicalil, Dr. Heleno, José Linhares, Osmar 
Serraglio e Roberto Magalhães.

Sala da Comissão, 9 de março de 2005. – Deputado 
Paulo Delgado, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.169-A, DE 2004 
(Da Sra. Rose de Freitas)

Cria o Monumento Natural da Pedra do 
Penedo, no Município de Vila Velha, Estado 
do Espírito Santo; tendo parecer da Comis-
são de Educação e Cultura, pela aprovação 
(relator: DEP. OSVALDO BIOLCHI).

Despacho: Às Comissões de Educação e 
Cultura; de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; e de 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 
Educação e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria da Depu-
tada Rose de Freitas (PMDB-ES), propõe a criação do 
Monumento Natural Pedra do Penedo, localizado no 
Município de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, nos 
termos da Lei nº 9.985, de 2000, que dispõe sobre o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

Na justificação de sua proposta, a Deputada Rose 
de Freitas menciona o fato de que, na legislatura pas-
sada, foi apresentado projeto de lei de igual teor, de 
autoria do Deputado João Coser. Finda a legislatura, 
o projeto de lei foi arquivado e, na atual legislatura, 
dada à relevância da matéria, a mesma resolveu rea-
presentar a proposição.

Nos termos do art. 54 do Regimento Interno 
desta Casa, o projeto foi distribuído às Comissões de 
Educação e Cultura (CEC), Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJD).

Durante o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas ao projeto. Cabe-nos, agora, por 
designação da Presidência da CEC, a elaboração do 
parecer, onde nos manifestaremos acerca do mérito 
cultural da proposição.

É o Relatório.
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II – Voto do Relator

A preservação do Patrimônio Cultural brasileiro 
é um dever constitucional do Estado, em todos os ní-
veis e instâncias- federal, estadual e municipal. A atual 
Constituição Federal determina que:

“Art. 23. É competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios:

(...)
III – proteger os documentos, as obras e 

outros bens de valor histórico, artístico e cul-
tural, os monumentos, as paisagens naturais 
notáveis e os sítios arqueológicos;”

No mesmo texto constitucional, na parte referente 
à Cultura, o artigo 216, caput, ampliou o conceito de 
Patrimônio Cultural, incluindo também os bens natu-
rais e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
Determinou que compete ao Poder Público, com a 
colaboração da comunidade, promover e proteger o 
Patrimônio Cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e 
de outras formas de acautelamento e preservação.

A presente proposição legislativa, ao propor a 
criação do “Monumento Natural da Pedra do Penedo”, 
reforça esses dispositivos constitucionais, ao tempo 
em que contribui para a preservação de importante 
bem natural, de expressiva relevância para o Estado 
do Espírito Santo. Além de seu valor ecológico, a Pe-
dra do Penedo, localizada em Vila Velha, constitui-se 
em uma referência histórica na formação do território 
capixaba e brasileiro. É um símbolo do Estado do Es-
pírito Santo, verdadeiro cartão-postal e ponto turístico, 
reconhecido em todo o território nacional.

Além de criar o “Monumento Natural da Pedra 
do Penedo”, a proposição remete ao Poder Executivo 
a possibilidade de firmar convênios com os governos 
estadual e municipal, bem como com organizações 
não-governamentais, no sentido de desenvolver ati-
vidades de educação ambiental. Vale ressaltar, tam-
bém, que a Prefeitura de Vila Velha criou, através do 
Decreto Municipal nº 058/94, o “Parque Ecológico 
Morro do Penedo”, com área de 19 hectares, com o 
objetivo de preservar a biodiversidade do local, desen-
volver programas de educação ambiental, promover o 
turismo e o lazer e, acima de tudo, contribuir com a 
preservação do Patrimônio Cultural, esteio de nossa 
identidade nacional.

Face ao exposto, votamos pela aprovação do PL 
nº 3.169, de 2004.

Sala da Comissão, 6 de janeiro de 2005. – Deputado 
Osvaldo Biolchi, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 3.169/2004, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Osvaldo Biolchi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Delgado – Presidente, João Correia – Vice-

Presidente, Álvaro Dias, Antenor Naspolini, Átila Lira, 
César Bandeira, Gastão Vieira, Geraldo Resende, Iara 
Bernardi, Ivan Paixão, Ivan Valente, Lobbe Neto, Mar-
cos Abramo, Maria do Rosário, Murilo Zauith, Neuton 
Lima, Neyde Aparecida, Nice Lobão, Nilson Pinto, Onyx 
Lorenzoni, Osvaldo Biolchi, Paulo Rubem Santiago, 
Professor Irapuan Teixeira, Ricardo Izar, Rogério Teó-
filo, Carlos Abicalil, Dr. Heleno, José Linhares, Osmar 
Serraglio e Roberto Magalhães.

Sala da Comissão, 9 de março de 2005. – Deputado 
Paulo Delgado, Presidente.

PROJETO DE LEI N.º 3.651-A, DE 2004 
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Dispõe sobre a localização dos esta-
belecimentos de ensino básico em relação 
às vias terrestres situadas fora do períme-
tro urbano; tendo parecer da Comissão de 
Educação e Cultura, pela rejeição (relatora: 
DEP. NEYDE APARECIDA).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; de Desenvolvimento Urbano; e de 
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 
Educação e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, determina que todos 
os estabelecimentos de ensino básico sejam construí-
dos além de cem metros do limite da faixa de domínio 
das vias terrestres situadas fora do perímetro urbano. 
Estabelece, ainda, que fica proibida a ampliação dos 
estabelecimentos de ensino que não respeitarem o 
limite determinado.

A proposição foi distribuída, nos termos do art. 
24, II, do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, à Comissão de Educação e Cultura e à Co-
missão de Desenvolvimento Urbano, para análise do 
mérito, e à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, para a verificação da constitucionalidade 
e juridicidade. 
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Cabe, nos termos do Regimento Interno des-
ta Casa, à Comissão de Educação e Cultura (CEC) 
examinar a matéria quanto ao mérito educacional e 
cultural.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

O projeto de lei sob análise fundamenta-se na 
louvável preocupação do Autor com a segurança das 
áreas destinadas à construção de instituições de en-
sino. Sabe-se que a integridade das crianças e jovens 
matriculados na educação básica é, muitas vezes, 
posta em risco em razão da localização perigosa das 
escolas que freqüentam. 

Cabe observar, no entanto, que a iniciativa, na 
forma em que se apresenta, encontra obstáculo no 
que dispõem a Constituição Federal e a atual legisla-
ção de ensino. 

O primeiro aspecto a questionar é a faculdade 
da União para legislar sobre a matéria proposta. A 
Constituição determina, em seu art. 29, § 1º, que, no 
âmbito da legislação concorrente, do qual faz parte a 
educação, a competência da União limita-se a estabe-
lecer normas gerais. O § 2º do mesmo artigo estabe-
lece que a competência da União para legislar sobre 
normas gerais não exclui a competência suplementar 
dos Estados. O art. 30, inciso I, por sua vez, determina 
que aos Municípios compete legislar sobre assuntos 
de interesse local. 

Assim, parece-nos que cabe aos Estados e Mu-
nicípios, e não à União, determinar as normas espe-
cíficas para a construção e o funcionamento de suas 
escolas, a partir de critérios locais como facilidade de 
acesso para os alunos, nível aceitável de ruído, segu-
rança, distância de cursos d’água capazes de provocar 
inundações ou relevo favorável da região pretendida.

Outro ponto a destacar é que, de acordo com 
o art. 211 da Constituição Federal, a União, os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, 
em regime de colaboração, seus sistemas de ensino. 
Os §§ 2º e 3º do referido artigo determinam que os 
Municípios atuarão prioritariamente no ensino funda-
mental e na educação infantil, enquanto os Estados 
e o Distrito Federal deverão dar primazia ao ensino 
fundamental e médio. 

A Lei nº 9.394, de 1996, Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), em consonância com o 
dispositivo constitucional, determina, no § 2º do art. 8º, 
que cada sistema tem a liberdade de organizar-se e 
determinar regras para o seu próprio funcionamento. 
A mesma Lei estabelece, nos arts. 10 e 11, a incum-

bência dos Estados e Municípios de organizar, manter 
e desenvolver os órgãos e instituições oficiais, assim 
como de baixar normas complementares para os seus 
sistemas de ensino. 

Em harmonia com o caráter federativo da Carta 
Magna de 1988, a liberdade de organização concedida 
aos sistemas de ensino pela LDB permite aos Estados 
e Municípios encontrar a forma mais adequada de atin-
gir seus propósitos e objetivos educacionais.

Pode-se inferir, portanto, não ser da competência 
desta Casa, mas de cada sistema de ensino, definir nor-
mas para a escolha da localização de escolas, a partir 
de critérios diversos que beneficiem o trabalho esco-
lar e o progresso da educação em cada comunidade. 

Diante do exposto, nosso parecer é contrário ao 
PL 3.651, de 2004.

Sala da Comissão,15 de dezembro de 2004. 
– Deputada Neyde Aparecida, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 3.651/2004, nos termos do Parecer da 
Relatora, Deputada Neyde Aparecida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Delgado – Presidente, João Correia – Vice-

Presidente, Álvaro Dias, Antenor Naspolini, Átila Lira, 
César Bandeira, Gastão Vieira, Geraldo Resende, Iara 
Bernardi, Ivan Paixão, Ivan Valente, Lobbe Neto, Mar-
cos Abramo, Maria do Rosário, Murilo Zauith, Neuton 
Lima, Neyde Aparecida, Nice Lobão, Nilson Pinto, Onyx 
Lorenzoni, Osvaldo Biolchi, Paulo Rubem Santiago, 
Professor Irapuan Teixeira, Ricardo Izar, Rogério Teó-
filo, Carlos Abicalil, Dr. Heleno, José Linhares, Osmar 
Serraglio e Roberto Magalhães.

Sala da Comissão, 9 de março de 2005. – Deputado 
Paulo Delgado, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.893-A, DE 2004 
(Do Sr. Fernando Gabeira)

Altera o art. 2º da Lei nº 10.295, de 17 
de outubro de 2001, estabelecendo limite 
para o consumo de eletricidade por apare-
lhos operando em modo de espera; tendo 
parecer da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, pela apro-
vação (relator: DEP. REGINALDO LOPES).

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio 
Minas e Energia Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).
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Apreciação: proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Co-
mércio Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio

I – Relatório

Este projeto objetiva mudar a redação do art. 2º 
da Lei 10.295, de 17 de outubro de 2001. Em seu ca-
put, o artigo da Lei em vigor determina que o Poder 
Executivo estabelecerá níveis máximos de consumo 
específico de energia, ou mínimos de eficiência ener-
gética, para máquinas e aparelhos consumidores de 
energia elétrica fabricados ou comercializados no País, 
com base em indicadores técnicos permanentes. O 
projeto em tela mantém a mesma redação, acrescen-
tando-lhe a expressão “ressalvado o disposto no §3º 
deste artigo”. 

O mencionado §3º, introduzido pela proposi-
ção, estabelece que o consumo de eletricidade por 
aparelhos eletro-eletrônicos operando em modo de 
espera fica limitado a 1 (um) watt, devendo o Poder 
Executivo regulamentar esta medida dentro de cento 
e oitenta dias.

O projeto em apreço cria também um §4º, definin-
do que o regulamento a ser estabelecido conterá uma 
lista de aparelhos submetidos à limitação de 1 (um) 
watt para o consumo em modo de espera, e também 
uma lista de exceções. Esta lista de exceções estabe-
lecerá o consumo máximo permitido, para os casos em 
que ficar demonstrado ser técnica ou economicamente 
inviável a limitação em 1 (um) watt. 

A proposição define, ainda, que a nova lei entrará 
em vigor na data da sua publicação. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

Com a apresentação deste Projeto de Lei, am-
plia-se a contribuição do Deputado Fernando Gabeira 
à causa da preservação ambiental. Inovadora, a propo-
sição levanta um debate que, no Brasil, praticamente 
ainda não tem repercussão: a eficiência energética 
dos produtos eletro-eletrônicos quando operando em 
“modo de espera”.

É crescente o uso de equipamentos eletrônicos 
que atuam no chamado “modo de espera”, isto é, na 
situação em que o seu consumo de energia é mínimo, 
até porque, em tal condição o aparelho está consu-
mindo energia sem realizar o trabalho para o qual se 
destina. Parece até a revogação de uma lei básica da 
natureza: há o dispêndio de energia, mas não há tra-

balho realizado. Ocorre, pois, um evidente desperdício 
de recursos, que deve ser evitado. 

Por contraditório que possa parecer, os desen-
volvimentos tecnológicos que levaram à criação do 
“modo de espera”, e a torná-lo disponível nestes apa-
relhos, tiveram o claro objetivo de economizar energia. 
Não obstante, uma possível mudança de hábito dos 
consumidores, que teriam passado a desligar os equi-
pamentos com menos freqüência, pode ter levado à 
conseqüência oposta: um aumento do consumo total 
de energia, razão pela qual um número crescente de 
pessoas tem passado a se preocupar com esta forma 
específica de desperdício de energia elétrica. 

Estudos do Departamento de Energia da Alema-
nha estimam que, naquele país, 11% do total da energia 
elétrica consumida em residências e escritórios é para 
alimentar aparelhos operando em modo de espera.

As implicações deste desperdício – e portanto 
deste projeto – vão muito além da economia: atingem 
o meio ambiente, afetam os consumidores, pois estes, 
usualmente, não têm sequer a informação necessária 
para escolher o equipamento que menos consome 
energia, dentre as opções disponíveis no mercado. Este 
fenômeno configura o que os economistas chamam 
de “falha de mercado” e condiciona, de certa forma, o 
próprio desenvolvimento econômico por meio de seu 
impacto sobre o desenvolvimento tecnológico. 

Outra importante questão a ser avaliada é que a 
conservação de energia é, usualmente, a forma mais 
barata, de acordo com os especialistas, de se dis-
ponibilizar energia. Por isto mesmo, existe no Brasil, 
desde 1985, o Programa de Conservação de Energia 
Elétrica – Procel, conduzido no âmbito do Ministério 
das Minas e Energia. Por seu turno, a própria Lei nº 
10.295/01, que este projeto pretende alterar, é cha-
mada “Lei da Eficiência Energética”. Não obstante os 
marcos legais, o Instituto Nacional de Eficiência Ener-
gética estima que em alguns setores, de 20 a 30% da 
energia é desperdiçada em processos, instalações e 
equipamentos. 

Sem qualquer sombra de dúvida, a proposição 
em apreço tem os mesmos objetivos gerais destas 
duas ações governamentais, embora busque atingir um 
aspecto talvez ainda não adequadamente contempla-
do da questão: o consumo de energia por aparelhos 
operando em modo de espera.

Não se tem uma estimativa da proporção da 
energia que é desperdiçada desta forma, no Brasil. 
Já sabemos, porém, que não é quantidade despre-
zível, por analogia do que representa tal consumo 
na Alemanha. Vale lembrar, a propósito, que entre os 
germânicos há expressivo consumo de energia para 
aquecimento dos ambientes doméstico e profissional, 
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fato que não ocorre no Brasil e que tende a reduzir a 
proporção da energia consumida por equipamentos 
em modo de espera.

Fica, portanto, atestada a relevância da propo-
sição aqui relatada. 

Em que pesem argumentos sobre o caráter impo-
sitivo da norma proposta, assim como a existência de 
programas bem sucedidos, no Brasil e noutros países, 
baseados mais no estímulo à melhora da eficiência 
energética do que na restrição ao uso de determinados 
equipamentos, a importância do tema “conservação 
de energia” é de tal ordem que atesta a relevância da 
proposição sob análise, inclusive para que a continu-
ação do debate sobre seus méritos e deméritos ajude 
a definir uma eficaz política nacional de melhoria da 
eficiência energética. 

Por todas essas razões, votamos pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 3.893, de 2004.

Sala da Comissão, 22 de dezembro de 2004. 
– Deputado Reginaldo Lopes, 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 
3.893/2004, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Reginaldo Lopes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz – Presidente, Ildeu Araujo, Regi-

naldo Lopes e Fernando de Fabinho – Vice-Presidentes, 
Bernardo Ariston, Carlos Eduardo Cadoca, Joaquim 
Francisco, Jorge Boeira, Júlio Redecker, Léo Alcântara, 
Ronaldo Dimas, Rubens Otoni, Sergio Caiado, Augusto 
Nardes, Lupércio Ramos e Murilo Zauith.

Sala da Comissão, 9 de março de 2005. – Deputado 
Romeu Queiroz, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 821-A, DE 2003 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Aprova os textos da Convenção nº 167 
e da Recomendação nº 175 da Organização 
Internacional do Trabalho sobre a Seguran-
ça e Saúde na Construção, adotadas em 
Genebra, em 20 de junho de 1988 pela 75ª 
Sessão da Conferência Internacional do 
Trabalho; tendo pareceres: da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela aprovação (relator: DEP. DANIEL 
ALMEIDA); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-

nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. SÉRGIO MIRANDA)

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e Constitui-
ção e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD)

Apreciação:Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comis-
sões de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo submetido à 
nossa análise aprova os textos da Convenção nº 167 
e da Recomendação nº 175 da Organização Interna-
cional do Trabalho – OIT, que versam sobre segurança 
e saúde na construção.

A Convenção é aplicável a todas as atividades 
de construção, definidas como trabalhos de edificação, 
obras públicas, trabalhos de montagem e desmonte, 
qualquer processo, operação e transporte nas obras, 
desde a sua preparação até a conclusão do projeto.

Podem ser excluídas da aplicação da Conven-
ção ou de alguns de seus dispositivos, determinados 
ramos de atividade econômica ou empresas, sob a 
garantia de um meio ambiente de trabalho seguro e 
saudável. Tal exclusão é submetida à consulta prévia 
das entidades representantes das categorias econô-
micas e profissionais.

A expressão “construção” é definida no art. 2º da 
Convenção de forma bastante abrangente. São defini-
das também as expressões: obras, local de trabalho, 
trabalhador, empregador, pessoa competente, andai-
mes, aparelho elevador, acessório içamento.

Estabelece a Convenção que as organizações 
mais representativas de empregadores e de trabalha-
dores devem ser consultadas sobre as medidas neces-
sárias para “levar a efeito as disposições do presente 
Convênio” (art. 3º).

Entre as disposições gerais, são estabelecidas 
as obrigações dos trabalhadores a serem estipuladas 
pela legislação nacional, a saber:

1. cooperar com os empregadores na aplicação 
das medidas prescritas em matéria de segurança;

2. zelar pela própria segurança e saúde e de ou-
tras pessoas que possam ser afetadas por seus atos 
ou omissões no trabalho;

3. utilizar os equipamentos de proteção forneci-
dos da forma devida;

4. informar sobre qualquer situação de risco;
5. cumprir as medidas de segurança e saúde.
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A legislação nacional deve prever, outrossim, o 
direito de o trabalhador se afastar de uma situação de 
perigo. Existindo risco iminente para a segurança dos 
trabalhadores, o empregador deve interromper as ativi-
dades, providenciando, caso necessária, a evacuação 
dos trabalhadores.

São elencadas várias medidas de prevenção e 
proteção relativas aos locais de trabalho (art. 13); a 
andaimes e escadas de mão (art. 14); aparelhos ele-
vadores e acessórios de içamento (art. 15); veículos 
de transporte e maquinaria de movimentação de terra 
e de manipulação de materiais (art. 16); instalações, 
máquinas, equipamentos e ferramentas manuais (art. 
17); trabalhos em lugares altos, inclusive os telhados 
(art. 18); escavações, poços, aterros, obras subterrâ-
neas e túneis (art. 19); pré-barragens e caixões de ar 
comprimido (art. 20); trabalhos em ar comprimido (art. 
21); armações e formas (art. 22); trabalhos por cima 
de uma superfície de água (art. 23); trabalhos de de-
molição (art. 24); iluminação (art. 25); eletricidade (art. 
26); explosivos (art. 27); riscos para a saúde (art. 28); 
precauções contra incêndios (art. 29).

As medidas preventivas são redigidas de forma 
genérica a fim de facilitar a ratificação por maior número 
de Estados-membros da OIT. A remissão à legislação 
nacional é feita para que se adeqüe o instrumento in-
ternacional ao ordenamento jurídico interno, visando, 
tão somente, atingir o objetivo da convenção, dimi-
nuindo os riscos de acidente de trabalho e doenças 
profissionais no setor da construção.

É ainda fixada a obrigação de o empregador 
fornecer roupas (uniformes) e equipamentos de pro-
teção para reduzir o risco à saúde e à segurança do 
trabalhador (art. 30).

Os primeiros socorros devem ser garantidos pelo 
empregador, bem como a assistência médica neces-
sária (art. 31).

São previstas medidas que proporcionam o bem-
estar do trabalhador, como o abastecimento de água 
potável, existência de instalações sanitárias, local para 
a troca de roupa e local apropriado para as refeições 
e intervalos intra-jornada (art. 32). 

É garantido ao trabalhador o acesso à informação 
sobre os riscos aos quais está sujeito, bem como as 
formas de evitar ou diminuir tais riscos (art. 33).

A notificação à autoridade competente sobre 
acidentes e doenças profissionais, nos termos da 
convenção, deve ser feita de acordo com a legislação 
nacional.

A fim de efetivar a aplicação do instrumento inter-
nacional, devem os Estados-membros adotar as me-
didas necessárias, inclusive sanções. Devem, ainda, 
organizar serviço de inspeção.

São previstas várias disposições gerais, comuns 
às convenções da OIT, relacionadas aos procedimentos 
de ratificação, vigência internacional e denúncia.

A Recomendação nº 175 versa sobre o mesmo 
tema, detalhando as medidas de segurança.

Submetida a mensagem presidencial à análise da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
em 1º de outubro de 2003, que opinou, por unanimida-
de, pela aprovação da mensagem e apresentação de 
Projeto de Decreto Legislativo, nos termos do parecer 
do relator, Dep. Francisco Dornelles.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A segurança e a saúde do trabalhador são pre-
ocupações constantes da OIT, em especial das cate-
gorias mais sujeitas a um ambiente de trabalho nocivo 
e perigoso, como é a construção civil.

Com efeito, esse setor tem registrado altíssimos 
índices de acidentes do trabalho, em virtude das con-
dições, muitas vezes precárias, em que se realiza o 
serviço. Além disso, é notória a alta taxa de rotatividade 
dos empregados, que desestimula o investimento na 
sua educação para o trabalho.

Assim, a ausência de treinamento para garan-
tir a observância de normas mínimas de segurança 
vem piorar a situação do ambiente de trabalho dessa 
categoria.

Tanto a Convenção quanto a Recomendação 
aprovadas pelo Decreto Legislativo submetido à nossa 
análise visam estabelecer normas e diretrizes para a 
segurança no setor de construção.

Destaque-se que os dispositivos estão redigidos 
de forma genérica e bastante abrangente, devendo a 
legislação nacional adequar-se às determinações.

Consideramos que os instrumentos internacionais 
são absolutamente compatíveis com os dispositivos 
nacionais vigentes relacionados à saúde e segurança 
no setor da construção civil.

A norma internacional, no entanto, impõe res-
ponsabilidade extraordinária, pois ao ser ratificada, 
não mais o Estado brasileiro responde apenas interna-
mente pela observância das condições de segurança 
e saúde do trabalhador na construção. Pode o Brasil 
ser responsabilizado internacionalmente se tais con-
dições não forem respeitadas.

Além disso, a publicidade de um ato internacio-
nal, eleva a norma a uma categoria diferenciada, sen-
do dada maior importância em virtude da comunidade 
internacional ter disposto sobre o tema.

Os dispositivos internacionais ratificados pelo 
Brasil devem, também, ser observados para a feitura 
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de novas normas, orientando o legislador, dispondo 
sobre padrões mínimos a serem observados.

As medidas de prevenção e proteção dispostas 
na Convenção nº 167 da OIT visam ao meio ambien-
te de trabalho saudável na construção civil, a fim de 
evitar acidentes e doenças profissionais, diminuindo 
os riscos da atividade.

Tais medidas devem ser adotadas mediante a 
eliminação do risco ou fornecimento de equipamento 
de proteção individual e coletivo, a fim de neutralizar 
os riscos.

A educação do trabalhador sobre as medidas 
de segurança é fundamental, bem como o respeito 
à sua dignidade. Deve ser salientado que vários dis-
positivos são destinados a melhorar o ambiente de 
trabalho para garantir ao empregado um mínimo de 
dignidade na prestação de serviços em locais muitas 
vezes sem estrutura.

Assim, devem ser destinados espaços para a re-
feição e descanso, bem como sanitários e vestiários. 
Claro que deve ser observada a razoabilidade, pois 
em vários casos de construção, a destinação desses 
espaços não é possível.

Os instrumentos internacionais não dispõem sim-
plesmente sobre as medidas burocratizadas de segu-
rança no trabalho. Visam, sobretudo, melhorar o meio 
ambiente de trabalho na construção, termo que abran-
ge, inclusive, o bem estar do trabalhador.

Deve, ainda ser esclarecida a diferença entre 
Convenção e Recomendação. No presente caso, am-
bas dispõem sobre a mesma matéria, no entanto, não 
têm os mesmos efeitos jurídicos.

Nos termos do art. 19 da Constituição da OIT, 
tanto as convenções quanto as recomendações são 
comunicadas aos Estados-membros, a fim de que seja 
examinada a possibilidade de ratificar as primeiras e de 
adotar, mediante legislação, por exemplo, as medidas 
previstas nas segundas.

No nosso caso específico, o Poder Executivo 
submete o instrumento internacional ao Congresso 
Nacional para conhecer da matéria. A convenção inter-
nacional, é submetida para que o Congresso a aprove 
ou não, sendo que, no primeiro caso, possibilita a sua 
ratificação.

A recomendação, outrossim, é encaminhada 
para o Congresso a fim de que se tome ciência do 
texto e legisle, total ou parcialmente, sobre a matéria 
nele disposta.

O Projeto de Decreto Legislativo nº 821, de 2003, 
no entanto, aprova também o texto da recomendação. 
Tal aspecto será, obviamente, analisado na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Em virtude de todo o exposto, por considerarmos 
um avanço para as relações de trabalho na constru-
ção, opinamos pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 821, de 2003.

Sala da Comissão, 18 de junho de 2004. – Deputado 
Daniel Almeida, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 821/2003, nos termos do Pare-
cer do Relator, Deputado Daniel Almeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tarcisio Zimmermann – Presidente, Dra. Clair, 

Isaías Silvestre e Luciano Castro – Vice-Presidentes, 
Cláudio Magrão, Clóvis Fecury, Daniel Almeida, Jo-
vair Arantes, Jovino Cândido, Leonardo Picciani, Luiz 
Antonio Fleury, Milton Cardias, Paulo Rocha, Rodrigo 
Maia, Sandro Mabel e Vicentinho, Titulares.

Sala da Comissão, 20 de outubro de 2004. – 
Deputado Tarcisio Zimmermann, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

I – Relatório

O Senhor Presidente da República submeteu ao 
Congresso Nacional, nos termos do art. 49, I, combi-
nado com o art. 84, VIII, da Constituição Federal, os 
textos da Convenção n.º 167 e da Recomendação n.º 
175 da Organização Internacional do Trabalho sobre 
a Segurança e Saúde na Construção, adotadas em 
Genebra, em 20 de junho de 1988, pela 75.ª Sessão 
da Conferência Internacional do Trabalho.

Segundo a Exposição de Motivos do Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, as referidas Conven-
ção e Recomendação têm por objetivo a elaboração 
de normas de segurança e de saúde do trabalhador 
na construção civil.

Informa o Senhor Ministro que, de acordo com 
a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, os textos se coadunam 
com o capítulo da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) sobre segurança e medicina do trabalho e vêm 
contribuir para o aperfeiçoamento das condições la-
borais no Brasil.

Consoante o disposto no art. 32, XI, c, do Regi-
mento Interno da Casa, os textos da Convenção e da 
Recomendação foram enviados à Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional, que opinou pela apro-
vação dos mesmos, nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 821, de 2003, ora em exame, acolhendo 
o Parecer do Relator, Deputado Francisco Dornelles.
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É o relatório.

II – Voto do Relator

Compete à Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação pronunciar-se acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade, regimentalidade e da técnica 
legislativa das proposições sujeitas à apreciação da 
Câmara dos Deputados, consoante o disposto no art. 
32, III, a, bem como no art. 139, II, c, ambos do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados.

O inc. VIII do art. 84 da Constituição Federal ou-
torga competência ao Presidente da República para 
celebrar tratados, convenções e atos internacionais, 
sujeitos sempre a referendo do Congresso Nacional. 
A seu turno, o inc. I do art. 49 da mesma Carta Política 
informa-nos ser da competência exclusiva do Congres-
so Nacional resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais.

Assim sendo, está na competência do Poder 
Executivo celebrar os pactos em exame, e é regular o 
exame da proposição por esta Casa Legislativa, bem 
como, mais especificamente, por esta Comissão.

Nada encontramos, pois, na proposição legis-
lativa e nos textos sob análise, que desobedeça às 
disposições constitucionais vigentes e aos princípios 
consagrados pelo ordenamento jurídico pátrio. 

Ademais, o projeto foi elaborado conforme a boa 
técnica legislativa, obedecendo aos preceitos da Lei 
Complementar n.º 98, de 1998, alterada pela Lei Com-
plementar n.º 107, de 2001.

Em virtude do exposto, nosso voto é pela cons-
titucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 821, de 2003.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2003. 
– Deputado Sergio Miranda, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 821/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Sérgio Miranda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, José Men-

tor, Wilson Santiago e Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidentes, Ademir Camilo, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa, 
Carlos Mota, Darci Coelho, Edmar Moreira, Gonza-
ga Patriota, Inaldo Leitão, João Almeida, José Divino, 
José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza 
Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Eduardo Gree-

nhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Ran-
ds, Mendes Ribeiro Filho, Michel Temer, Nelson Trad, 
Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Re-
ginaldo Germano, Robson Tuma, Rubinelli, Sérgio Mi-
randa, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Franco, Vicente 
Arruda, Vilmar Rocha, Wagner Lago, Zenaldo Couti-
nho, André de Paula, Ann Pontes, Ary Kara, Átila Lira, 
Badu Picanço, Colbert Martins, Isaías Silvestre, João 
Mendes de Jesus, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro 
Benevides, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Ricardo 
Barros e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 8 de março de 2005. – Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.061-A, DE 2003 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM Nº 88/2003

Aprova o texto do Ajuste Complemen-
tar ao Acordo Básico de Cooperação Téc-
nica, Científica e Tecnológica entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Dominicana para 
Implementação do Projeto Manejo da Ba-
cia do Rio Yaque do Norte: Parques Flo-
restais, Ecoturismo, Educação Ambiental 
e Investigação Hidrológica, celebrado em 
11 de novembro de 2002, em São Domin-
gos; tendo pareceres: da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
pela aprovação (relator: DEP. FERNANDO 
GABEIRA); da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática, pela 
aprovação (relator: DEP. COSTA FERREIRA); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
DEP. JEFFERSON CAMPOS).

Despacho: Às Comissões de: Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comissões 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

I – Relatório

A proposição em epígrafe aprova o texto do Ajus-
te Complementar ao Acordo Básico de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica Dominicana para Implementação do Projeto Ma-
nejo da Bacia do Rio Yaque do Norte: Parques Flores-
tais, Ecoturismo, Educação Ambiental e Investigação 
Hidrológica, celebrado em 11 de novembro de 2002, 
em São Domingos.

O projeto abrangido pelo Ajuste tem como objetivo 
apoiar a elaboração do planejamento estratégico nas 
áreas de meio ambiente e recursos naturais, organi-
zação e monitoramento de unidades de conservação 
na Bacia do Rio Yaque do Norte.

Pelo Governo brasileiro, ficam designados a Agên-
cia Brasileira de Cooperação do Ministério das Rela-
ções Exteriores como responsável pela coordenação, 
acompanhamento e avaliação das ações decorrentes 
do Ajuste em questão, e o Instituto Florestal da Secre-
taria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo como 
responsável pela execução das ações decorrentes do 
mesmo. Pelo Governo da República Dominicana, ficam 
designados o Secretário Técnico da Presidência como 
responsável pela coordenação das ações, a Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente como coordenadora 
setorial e o Instituto de Recursos Hídricos, o Ayunta-
miento Municipal de Santiago de los Caballeros e a 
Asociación para el Desarollo, Inc., como responsáveis 
pela execução das ações.

Como atribuições do Governo brasileiro, ficam 
estabelecidas: enviar técnicos para realizar visitas de 
avaliação na região da Bacia do Rio Yaque do Nor-
te, e para prestar assessoria nas áreas de manejo 
florestal, recursos hídricos, ecoturismo, educação 
ambiental e manejo de unidades de conservação; 
enviar documentação, publicações e outros materiais 
de interesse das partes contratantes; apoiar a rea-
lização de treinamento de técnicos dominicanos no 
Brasil nas áreas afetas ao projeto, disponibilizando 
a infra-estrutura necessária; e acompanhar e avaliar 
o desenvolvimento do projeto. Como atribuições do 
Governo dominicano, ficam estabelecidas: designar 
a equipe gestora do projeto e técnicos para acom-
panhar o trabalho dos especialistas brasileiros, bem 
como os técnicos que participarão dos treinamen-
tos no Brasil; implantar o projeto na Bacia do Rio 
Yaque do Norte; colocar à disposição do projeto a 
infra-estrutura necessária; prestar apoio aos técni-
cos enviados pelo Brasil durante a execução das 

tarefas que lhes forem confiadas; enviar documen-
tação, publicações e outros materiais de interesse 
das partes contratantes; e acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento do projeto.

Dispõe-se que os custos para a implementação 
das ações abrangidas pelo Ajuste serão especificados 
no plano de trabalho do projeto, as instituições execu-
toras elaborarão relatórios semestrais sobre os resul-
tados obtidos no projeto e os documentos resultantes 
das atividades desenvolvidas serão de propriedade 
conjunta das partes contratantes.

Prevê-se que o Ajuste entrará em vigor na data 
da última notificação em que uma das Partes Contra-
tantes informe a outra do cumprimento das formali-
dades internas necessárias à sua aprovação e terá 
vigência de 30 meses. Ressalta-se que a denúncia 
do Ajuste não afetará as atividades que se encontrem 
em execução no âmbito do projeto, saldo quando as 
Partes Contratantes estabelecerem o contrário. Para 
questões não previstas no Ajuste, serão aplicadas as 
disposições do Acordo Básico de Cooperação Técni-
ca, Científica e Tecnológica entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Dominicana, assinado em 8 de fevereiro de 1985, em 
São Domingos.

Submetida a matéria à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional (CREDN), nos termos 
regimentais, aquela Câmara Técnica votou pela apro-
vação do texto do Ajuste, nos termos do projeto de 
decreto legislativo em tela.

Cabe dizer que, no processo de preparação do 
parecer da CREDN, foram prestados alguns esclareci-
mentos pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) 
a respeito do Ajuste. Questionado a respeito dos mo-
tivos pelos quais o Instituto Florestal da Secretaria de 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo teria sido indi-
cado como executor do projeto, e não o órgão federal, 
o MRE informou que a indicação resultou de missão 
técnica do Governo dominicano a São Paulo, Curitiba 
e Brasília, e que, durante a elaboração do projeto de 
cooperação, tendo sido consultadas diversas institui-
ções brasileiras, o Governo do Estado de São Paulo 
manifestou interesse em apoiar a República Dominicana 
nessa área e, para tanto, indicou o Instituto Florestal. O 
Relator da matéria, ilustre Deputado Leonardo Mattos, 
sugeriu então em seu parecer que o estabelecimento 
de convênios congêneres devem ser aprimorados, a 
fim de prever-se, sempre, a participação do órgão fe-
deral competente para tratar, em âmbito nacional, da 
matéria objeto do convênio.

Compete a esta Câmara Técnica a análise de 
mérito da proposição.

É o Relatório.
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II – Voto do Relator

O Brasil e a República Dominicana têm manti-
do várias iniciativas de cooperação recíproca. Nesse 
quadro, a cooperação entre os dois países em matéria 
ambiental parece extremamente louvável. Nosso País 
já acumula grande experiência nessa área e pode, e 
deve, exportar seu conhecimento. A necessidade de 
cooperação internacional tem sido enfatizada em to-
dos os principais documentos internacionais afetos à 
questão ambiental, especialmente a Agenda 21.

No que se refere à questão do Instituto Flores-
tal da Secretaria de Meio Ambiente ter sido indicado 
como entidade executora do projeto objeto do Ajuste, 
que deve ser analisada por esta Comissão diante da 
estrutura de atribuições dos componentes do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente criado pela Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), concordo 
com as preocupações do nobre Deputado Leonardo 
Mattos, e apoio sua sugestão, mas entendo que os es-
clarecimentos prestados pelo MRE são suficientes.

Diante do exposto, sou pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.061, de 2003.

É o Voto.
Sala da Comissão, 6 de maio de 2004. – Deputado 

Fernando Gabeira, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 1.061/2003, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Fernando Gabeira. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Baltazar – Presidente, Givaldo Carimbão e 

César Medeiros – Vice-Presidentes, Antonio Joaquim, 
B. Sá, Edson Duarte, Fernando Gabeira, Leonardo 
Monteiro, Luciano Zica, Luiz Alberto, Teté Bezerra, 
Welinton Fagundes, Antonio Carlos Mendes Thame, 
Iriny Lopes, José Divino, Jovino Cândido, Marcelo Or-
tiz, Milton Barbosa e Paes Landim. 

Sala da Comissão, 12 de maio de 2004.  – Deputado 
Paulo Baltazar, Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional apresentou o Projeto de Decreto Legislativo 
em exame, aprovando o texto do Ajuste Complementar 
ao Acordo Básico de Cooperação Técnica, Científica 
e Tecnológica entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo da República Dominicana 

para Implementação do Projeto Manejo da Bacia do 
Rio Yaque do Norte: Parques Florestais, Ecoturismo, 
Educação Ambiental e Investigação Hidrológica, cele-
brado em 11 de novembro de 2002, em São Domingos. 
O texto foi encaminhado pela Mensagem no 88, de 20 
de março de 2003, da Presidência da República.

O acordo tem como objetivo principal a implantação 
de um projeto de manejo ambiental da bacia do Rio do 
Yaque do Norte na República Dominicana, através de 
visitas de técnicos da Agência Brasileira de Coopera-
ção do Ministério das Relações Exteriores e do Institu-
to Florestal da Secretaria de Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo à área para avaliação e diagnóstico da 
situação do local do intercâmbio de profissionais. Por 
sua vez o Governo Dominicano enviará seus profissio-
nais para serem treinados no Brasil nos quesitos afins 
ao acordo, tais como, ecoturismo, educação ambiental, 
reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. O 
acordo possui duração determinada em 30 meses após 
aprovação interna nos países envolvidos.

A proposição, tramita em regime de urgência e foi 
distribuída simultaneamente e esta Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – CCTCI e à 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável – CMDAS e está sujeita à apreciação do plenário.

II – Voto do Relator

A República Dominicana, país da América Cen-
tral, ocupa dois terços da ilha de Hispaniola, no Mar do 
Caribe, localizada entre Cuba e Porto Rico. República 
presidencialista e democrática, com mais de 8 milhões 
de habitantes, possui, de maneira análoga ao brasilei-
ro, um poder legislativo bicameral.

Os países possuem atualmente 13 Acordos de 
cooperação em vigência, o mais antigo assinado em 
1913 e o último de 1999, segundo dados do Minis-
tério das Relações Exteriores. Os diversos tratados 
com aquele pais que envolvem cooperação científica e 
tecnológica, tem como base o Acordo de Cooperação 
Técnica, Científica e Tecnológica, assinado em 1985, e 
ao qual o presente instrumento igualmente se remete 
para os casos não previstos.

O termo ora em questão vem ao encontro das 
políticas brasileiras de desenvolvimento regional e re-
presenta uma clara oportunidade de aperfeiçoamento 
nas áreas ambiental e correlatas por parte dos en-
volvidos, se constituindo em um importante vetor de 
transferência científica e tecnológica.

Face ao exposto, não encontramos nenhum óbice 
à aprovação do presente Acordo e votamos pela apro-
vação do Decreto Legislativo no 1.061, de 2003.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2004. – 
Deputado Costa Ferreira, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1.061/2003, nos termos do Pa-
recer do Relator, Deputado Costa Ferreira. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Wilson Santiago, Julio Semeghini e Júlio Cesar 

– Vice-Presidentes, Adelor Vieira, Ariosto Holanda, 
Corauci Sobrinho, Costa Ferreira, Eduardo Cunha, 
Gustavo Fruet, Iris Simões, Jamil Murad, João Batis-
ta, Jorge Bittar, José Rocha, Jurandir Boia, Lino Ros-
si, Luiza Erundina, Mariângela Duarte, Mário Assad 
Júnior, Narcio Rodrigues, Nazareno Fonteles, Nelson 
Proença, Pedro Irujo, Raimundo Santos, Ricardo Bar-
ros, Walter Pinheiro, Antonio Joaquim, Carlos Nader, 
José Carlos Araújo, Luiz Bittencourt, Maurício Rabelo, 
Mauro Passos e Vieira Reis. 

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2004. – 
Deputado Julio Semeghini, Presidente em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
 E DE CIDADANIA

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe 
tem por objetivo aprovar o texto do Ajuste Comple-
mentar ao Acordo Básico de Cooperação Técnica, 
Científica e Tecnológica entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
Dominicana para Implementação do Projeto Manejo 
da Bacia do Rio Yaque do Norte: Parques Florestais, 
Ecoturismo, Educação Ambiental e Investigação Hi-
drológica, celebrado em 11 de novembro de 2002, 
em São Domingos.

Dispõe o parágrafo único do Projeto de Decreto 
Legislativo sob exame que os atos que possam resul-
tar na revisão do referido Ajuste Complementar, bem 
como quaisquer outros ajustes complementares que 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional, ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional.

O referido Ajuste Complementar tem como obje-
tivo implementar o Projeto Manejo da Bacia do Rio Ya-
que do Norte, apoiando a elaboração do planejamento 
estratégico nas áreas de manejo de meio ambiente e 
recursos naturais, organização e monitoramento de 
unidades de conservação da Bacia do Rio Yaque do 
Norte. Nesse sentido, o Ajuste Complementar estabe-
lece as obrigações que cabem a cada uma das Par-
tes Contratantes, e a duração do mesmo pelo prazo 
de trinta meses, a partir da aprovação do Ajuste nos 
dois países, conforme a legislação interna de cada 

um, sendo executora das ações decorrentes do Ajuste, 
quanto ao Brasil, o Instituto Florestal da Secretaria de 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

O Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações 
Exteriores, Celso Luiz Nunes Amorim, em sua Exposi-
ção de Motivos, ressalta que a assinatura do aludido 
Ajuste é fruto da disposição de ambos os Governos em 
desenvolver a cooperação técnica na área de recursos 
hídricos, fomentando a cooperação entre instituições 
dos setores público e privado e organizações não-go-
vernamentais dos dois países.

O Ajuste Complementar, encaminhado ao Con-
gresso Nacional por meio da Mensagem nº 88/2003 do 
Poder Executivo, foi distribuído inicialmente à Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que con-
cluiu pela aprovação da aludida Mensagem, na forma 
do Projeto de Decreto Legislativo ora examinado.

O Projeto de Decreto Legislativo aprovado pela 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional foi distribuído, simultaneamente, à Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
e à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, para análise do mérito, e a esta Comis-
são, para análise da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, em razão da sua tramitação em 
regime de urgência. Até o presente momento, apenas 
a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável aprovou o projeto, na forma do parecer 
apresentado pelo Relator.

Trata-se de proposição sujeita à apreciação do 
Plenário.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o art. 32, IV, “a”, do Regi-
mento Interno desta Casa, compete à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania se manifestar 
acerca da constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.061, 
de 2003, assim como do Ajuste Complementar por 
ele aprovado.

O art. 84, VIII, da Constituição Federal, outorga 
competência exclusiva ao Presidente da República 
para celebrar tratados, convenções e atos interna-
cionais, sujeitos tais atos ao referendo do Congresso 
Nacional. 

Por outro lado, o art. 49, I, da mesma Carta Po-
lítica estabelece que é da competência exclusiva do 
Congresso Nacional resolver definitivamente sobre 
tratados, acordos ou atos internacionais que acarre-
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional.
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Assim sendo, está na competência do Poder Exe-
cutivo assinar o presente Ajuste Complementar a um 
Acordo anteriormente firmado entre Brasil e República 
Dominicana, bem como compete ao Congresso Nacio-
nal sobre ele decidir em caráter definitivo, sendo o pro-
jeto de decreto legislativo a proposição adequada. 

No tocante à constitucionalidade, tanto o projeto 
de decreto legislativo em exame quanto o Ajuste Com-
plementar por ele aprovado não afrontam dispositivos 
de natureza material da Carta Magna, bem como obe-
decem aos requisitos constitucionais formais.

No que tange à juridicidade, o projeto de decreto 
legislativo em exame e o Ajuste Complementar por ele 
aprovado estão em inteira conformidade com o orde-
namento jurídico vigente. 

Quanto à técnica legislativa, não há qualquer res-
trição quanto ao texto apresentado tanto no Projeto de 
Decreto Legislativo nº 1.061, de 2003, quanto no texto 
do Ajuste Complementar ao Acordo Básico firmado 
entre o Brasil e a República Dominicana.

Isso posto, nosso voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade e pela boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.061, de 2003, bem como 
do Ajuste Complementar por ele aprovado.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2004. – 
Deputado Jefferson Campos, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.061/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Jefferson Campos. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, José Men-

tor, Wilson Santiago e Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidentes, Ademir Camilo, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa, 
Carlos Mota, Darci Coelho, Edmar Moreira, Gonzaga 
Patriota, Inaldo Leitão, João Almeida, José Divino, 
José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza 
Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Eduardo Gree-
nhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Ran-
ds, Mendes Ribeiro Filho, Michel Temer, Nelson Trad, 
Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Re-
ginaldo Germano, Robson Tuma, Rubinelli, Sérgio Mi-
randa, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Franco, Vicente 
Arruda, Vilmar Rocha, Wagner Lago, Zenaldo Couti-
nho, André de Paula, Ann Pontes, Ary Kara, Átila Lira, 
Badu Picanço, Colbert Martins, Isaías Silvestre, João 
Mendes de Jesus, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro 

Benevides, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Ricardo 
Barros e Rubens Otoni. 

Sala da Comissão, 8 de março de 2005. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO  
Nº 3.000-A, DE 2003 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Aprova o texto do Acordo Regional de 
Cooperação para a Promoção da Ciência e 
da Tecnologia Nucleares na América Latina 
e no Caribe ARCAL, celebrado no âmbito 
da Agência Internacional de Energia Atômi-
ca, assinado em Viena, em 25 de setembro 
de 1988; tendo pareceres: da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, pela aprovação (relator: Dep. Ariosto 
Holanda); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: Dep. Sérgio Miranda).

Despacho: Às Comissões de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática e 
Constituição e Justiça e de Redação (Artigo 
54 do RI).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário.

Publicação dos Pareceres das Comis-
sões de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

O Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 

421. de 2002, submeteu à aprovação do Congresso 
Nacional o Acordo Regional de Cooperação para a 
Promoção da Ciência e da Tecnologia Nucleares na 
América Latina e no Caribe – ARCAL, celebrado no 
âmbito da Agência Internacional de Energia Atômica, 
assinado em Viena, em 25 de setembro de 1998.

O referido acordo foi assinado por Argentina, Bo-
lívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Guatemala, Nica-
rágua, Panamá, Uruguai e Venezuela e ratificado por 
Costa Rica, Equador, El Salvador, México e Peru.

O Brasil expressou reservas quanto ao artigo XIII 
do acordo, que prevê que os participantes adquirem 
direitos e obrigações já durante o período de assina-
tura, a encerrar-se em setembro de 2003, tendo em 
vista que o nosso sistema legal não permite a entra-
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da em vigor de acordos internacionais sem a prévia 
aprovação do Congresso NacionaL.

O Acordo foi aprovado pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional, na forma do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 3.000, de 2003, com 
a reserva do artigo XIII, já feita pelo Poder Executivo, 
e a reserva adicional do artigo VI.

II – Voto do Relator

É inegável, como bem expressa o preâmbulo do 
acordo, que nos programas de desenvolvimento nuclear 
de cada país, existem áreas de interesse comum, que 
tornam bem-vinda a cooperação mútua entre países 
para desenvolver a ciência e a tecnologia nucleares e 
a sua utilização para fins pacíficos.

Assim sendo, nosso voto é pela aprovação do 
Acordo. A Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, porém, fez ressalva ao artigo VI, in 
verbis:

“ARTIGO VI RESPONSABILIDADE 
CIVIL

A Agência, os Estados que não se-
jam parte do acordo, outras organizações 
internacionais, organizações não-Gover-
namentais e setor privado que participem 
nos termos e nas condições descritas no 
Acordo não serão responsáveis pela imple-
mentação segura de programas e projetos 
do ARCAL.”

Para entender o significado do disposto no artigo 
VI é preciso ter presente o item 3 do artigo V:

“ARTIGO V ........... ......................... ......
3. Com autorização do CRA, a Agência 

poderá convidar Estados não participantes, 
outras organizações internacionais, organi-
zações não-governamentais e setor privado 
a colaborarem para o desenvolvimento das 
atividades do ARCAL, mediante alocação 
de recursos financeiros e ou contribuições 
pertinentes em espécie.”

A Comissão ce Relações Exteriores e Defesa 
Nacional não achou aceitável que se excluísse a res-
ponsabilidade civil de Estados não participantes, outras 
organizações internacionais, organizações não-gover-
namentais e setor privado que. em conformidade com 
o item 3 do artigo V vierem a participar do acordo de 
alguma forma. Isto poderia fazer com que o Brasil fos-
se utilizado, por exemplo, para experimentos vedados 
nos países de origem e, ainda, sem que os responsá-
veis pudessem sem responsabilizados civilmente se 
causarem quaisquer prejuízos.

Por estes motivos, nosso voto é pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 3.000, de 2003, 
na forma como foi apresentado pela Comissão de Re-
lações exteriores e de Defesa Nacional.

Sala da Comissão, 10 de Julho  de 2003. – Depu-
tado Ariosto Holanda, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 3.000/2003, nos termos do Pa-
recer do Relator, Deputado Ariosto Holanda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Corauci Sobrinho – Presidente, Sandes Júnior, 

Vieira Reis e Silas Câmara – Vice-Presidentes, Adelor 
Vieira, Almir Moura, Ariosto Holanda, Bispo Wander-
val, Carlos Alberto Leréia, Dr. Hélio, Edson Ezequiel, 
Eduardo Cunha, Geraldo Thadeu, Gilberto Kassab, 
Gustavo Fruet, Íris Simões, Jamil Murad, Jefferson 
Campos, João Batista, Jorge Bittar, José Carlos Araú-
jo, José Mendonça Bezerra, José Rocha, Júlio César, 
Júlio Semeghini, Luiz Couto, Luiza Erundina, Marcos 
Abramo, Mariângela Duarte, Mário Assad Júnior, Mau-
rício Rabelo, Murilo Zauith, Nárcio Rodrigues, Nelson 
Proença, Nilson Pinto, Raimundo Santos, Ricardo Bar-
ros, Ricardo Izar, Takayama, Vander Loubet, Vanderlei 
Assis, Walter Pinheiro, Bismarck Maia, Carlos Abicalil, 
Costa Ferreira, João Castelo, Josué Bengtson, Marcus 
Vicente, Wladimir Costa e Zelinda Novaes.

Sala da Comissão, 13 de agosto de 2003. – 
Deputado Corauci Sobrinho, Presidente.

I – Relatório

1. O presente projeto de decreto legislativo tem 
por fim aprovar o texto do Acordo Regional de Coo-
peração para a Promoção da Ciência e da Tecnologia 
Nucleares na América Latina e no Caribe – ARCAL 
(Regional Cooperation Agreement for the Promotion 
of Nuclear Science and Technology in Latin American 
and the Caribbean), celebrado no âmbito da Agência 
Internacional da Energia Atômica (AIEA), assinado 
em Viena, 25 de setembro de 1988, encaminhado ao 
Congresso Nacional, nos termos do art. 49, I, combina-
do com o art. 84, VIII, ambos da Constituição Federal, 
pela Mensagem nº 421, de 29 de maio de 2002, do 
Presidente da República, acompanhada da Exposição 
de Motivos nº 146, de 3 de maio de 2002, do Ministro 
de Estado das Relações Exteriores.

2. Esclarece essa Exposição de Motivos que o 
ARCAL foi engendrado na esfera da Agência Interna-
cional de Energia Atômica (AIEA) organização interna-
cional independente, filiada à ONU, e da qual o Brasil 
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é membro fundador, tendo promulgado seu Estatu-
to pelo Decreto nº 42.155, de 27 e agosto de 1957. 
A AIEA busca promover a cooperação internacional 
nos usos pacíficos da energia nuclear, supervisionan-
do materiais nucleares, impedindo seu emprego na 
produção de armamentos, conquistando a segurança 
nuclear mundial.

Esclarece mais a EM que o ARCAL destina-se 
a promover, estimular, coordenar e implementar ati-
vidades de cooperação para treinamento, pesquisa, 
desenvolvimento e aplicações de ciência e tecnologia 
nucleares, na América Latina e no Caribe, através 
de instituições nacionais e que esse Acordo objetiva 
possibilitar, oferecendo a estrutura necessária, que os 
Estados-membros promovam a cooperação horizontal, 
técnica e econômica, em projetos e programas nuclea-
res de interesse comum para fins pacíficos, priorizan-
do a cooperação entre países em desenvolvimento, 
de particular importância para o Brasil. O programa 
viabiliza, ainda, a transferência de tecnologia a países 
menos avançados e a colaboração de outras organi-
zações públicas, privadas e não-governamentais, no 
campo nuclear.

Ademais, afora o Brasil, o ARCAL foi assina-
do pela Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, 
Guatemala, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Uruguai 
e Venezuela e ratificado por Costa Rica, Equador, El 
Salvador, México e Peru, constando, de seu artigo XI, 
que após o depósito do instrumento de ratificação de 
dez países, vigorará por dez anos, prorrogáveis por 
outros cinco. Todavia, consoante o artigo XIII, os par-
ticipantes adquirem direitos e obrigações já durante o 
período para assinatura, que se encerrará em setembro 
de 2003, tendo o Brasil expressado reservas quanto 
a esse ponto, visto nosso sistema legal não permitir a 
entrada em vigor de acordos internacionais sem prévio 
endosso do Congresso Nacional.

Ressalta, porém, a Exposição de Motivos que a 
participação do País nesse tratado não provoca impacto 
orçamentário, vez não prevista contribuição financeira, 
periódica, exceto para projetos específicos, nos ter-
mos do artigo IV, observando, por fim, que o ARCAL 
foi examinado e recomendado pelos órgãos nacionais 
ocupados com assuntos nucleares, inclusive pela Co-
missão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.

Compõe-se o Acordo de preâmbulo e treze ar-
tigos.

No preâmbulo, os Estados reconhecem a exis-
tência de interesse comum nos respectivos programas 
de desenvolvimento nuclear, vindo a operação mútua 
a contribuir para a promoção da ciência e tecnologia 
nucleares utilizadas para fins pacíficos, lembrando que 
as funções estatutárias da AIEA abrangem o fomento 

à pesquisa, desenvolvimento e aplicação prática da 
energia atômica para usos pacíficos, através de par-
cerias, conforme conceituado pela Agência.

O artigo I declina os objetivos do Acordo no pri-
meiro parágrafo, adotando, no segundo, a denomina-
ção que o intitula.

O artigo II prevê o Conselho de Representantes 
Permanentes (CRA), tratando, no primeiro parágrafo, 
da designação desses representantes e periodicidade 
das reuniões e, no segundo, em quatro alíneas, das 
competências do CRA (estabelecimento de políticas; 
normas legais, manual de procedimentos e arranjos 
financeiros; exame anual de programas e projetos e 
sua respectiva aprovação; definição das relações do 
ARCAL com Estados não participantes do Acordo).

O artigo III cuida do Conselho de Coordenação 
Técnica – CCTA, em três parágrafos (designação de 
Coordenador Nacional, reuniões do CCTA e sua com-
petência).

O artigo IV cogita das Obrigações dos Estados, 
em cinco parágrafos (recursos, mecanismos de acesso 
e participação das equipes designadas pelos Estados 
participantes de projetos do ARCAL; dever de informar 
o andamento desses projetos através de relatórios pe-
riódicos; cooperação para a obtenção de informações: 
normas e regulamentos de segurança).

O artigo V refere-se às Obrigações da Agência, 
em quatro parágrafos, dispondo, no primeiro, sobre o 
apoiamento a programas e projetos do ARCAL; no se-
gundo, as funções secretariadas de competência da 
AIEA; no terceiro, a cooperação externa sob a forma 
de apoio financeiro ou alocação de recursos pertinen-
tes em espécie, inclusive advindas de terceiros países, 
organismos internacionais ou organizações não-go-
vernamentais a fim de serem desenvolvidos projetos 
e programas do ARCAL e, no quarto, a forma dessas 
contribuições externas administradas pela AIEA em 
consonância com o Conselho de Representantes do 
ARCAL – CRA.

O artigo VI disciplina a Responsabilidade Civil 
para a cooperação internacional de terceiros, sob a 
égide do Acordo, a ser analisado conjuntamente com 
o parágrafo terceiro do artigo V, prevendo hipótese de 
isenção total de responsabilidade civil para a AIEA, 
os Estados não participantes do Acordo, outras or-
ganizações não-governamentais e setor privado que 
participem nos termos e nas condições descritas no 
Acordo, da implementação segura de programas e 
projetos do ARCAL.

O artigo VII exige compromisso de exclusiva Uti-
lização Pacífica de toda e qualquer assistência técnica 
recebida por força do Acordo.
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O artigo VIII acoberta com sigilo as atividades 
técnicas a serem desenvolvidas em razão do Acordo 
(Confidencialidade da Informação).

O Artigo IX fixa o procedimento de Solução de 
Controvérsias por meios pacíficos desejados pelas par-
tes, omitindo, contudo, a hipótese de não concordância 
com o meio de solução de litígios, aplicando-se, então, 
as normas gerais do Direito Internacional.

Os Artigos X, XI e XII exibem as cláusulas finas 
de praxe (assinatura e adesão; entrada em vigor e 
denúncia).

No Artigo XIII, em Disposições Transitórias, os Es-
tados Partes decidem que Estados latino-americanos 
e caribenhos que estiverem participando de atividades 
do ARCAL, enquanto o Acordo estiver aberto à assi-
natura e adesão, manterão seus direitos e obrigações 
durante o período necessário para adquirir a qualidade 
de Estado Parte, desde que esse período não exceda 
a cinco anos. Quanto ao Brasil, apresentou reserva a 
essa disposição, em razão de o nosso sistema legal 
não permitir a entrada em vigor de acordos interna-
cionais sem prévia autorização do Congresso Nacio-
nal, como informa a Exposição de Motivos (assinada 
eletronicamente, não havendo, na observação da Co-
missão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, 
outro documento formal pertinente ao texto expresso 
da reserva propriamente dita).

O projeto foi distribuído às Comissões de Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, em regime de 
urgência.

II – Voto do Relator

Nos termos art. 32, III, do Regimento Interno, 
compete à esta a análise dos aspectos constitucional, 
jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, 
emendas ou substitutivos submetidos à apreciação da 
Câmara ou de suas Comissões (alínea a).

O art. 84 da Constituição Federal atribui privati-
vamente ao Presidente da República:

“VIII – celebrar tratados, convenções e 
atos internacionais, sujeitos a referendo do 
Congresso Nacional;”

o art. 49, por outro lado, confere ao Congresso 
Nacional competência exclusiva para:

“I – resolver definitivamente sobre trata-
dos, acordos ou atos internacionais que acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional;”

Assim, sob a óptica com que deve ser focalizada 
a proposição no seio desta Comissão, não se vislum-

bra, em princípio, óbice, capaz de impedir sua regular 
tramitação.

Pelo exposto, manifesto meu voto pela constitu-
cionalidade, juridicidade, e boa técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 3.000, de 2003.

Sala da Comissão, 17 de dezembro de  2004. 
– Deputado Sérgio Miranda, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 

3.000/2003, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Sérgio Miranda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, José Men-

tor, Wilson Santiago e Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidentes, Ademir Camilo, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa, 
Carlos Mota, Darci Coelho, Edmar Moreira, Gonza-
ga Patriota, Inaldo Leitão, João Almeida, José Divino, 
José Eduardo Cardoso, José Roberto Arruda, Juíza 
Denise Frossard, Jutahy Júnior, Luiz Eduardo Gree-
nhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Ran-
ds, Mendes Ribeiro Filho, Michel Temer, Nelson Trad, 
Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Re-
ginaldo Germano, Robson Tuma, Rubinelli, Sérgio Mi-
randa, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Franco, Vicente 
Arruda, Vilmar Rocha, Wagner Lago, Zenaldo Couti-
nho, André de Paula, Ann Pontes, Ary Kara, Átila Lira, 
Badu Picanço, Colbert Martins, Isaías Silvestre, João 
Mendes de Jesus, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro 
Benevides, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Ricardo 
Barros e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 8 de março de 2005. – Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.111-A, DE 2004 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM Nº 1.240/02

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo Constitutivo 
da Organização Internacional da Vinha e do 
Vinho (OIV), assinado pelo Brasil em Paris, 
em 2001; tendo pareceres: da Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio, pela aprovação (relatora: 
DEP. YEDA CRUSIUS); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
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constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa (relator: DEP. MENDES RIBEIRO 
FILHO) 

Despacho: Às Comissões de: Economia, 
Indústria e Comércio Constituição e Justiça e 
de Redação (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comis-
sões de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA  
E COMÉRCIO

I – Relatório

Trata-se de projeto de decreto legislativo apre-
sentado pela douta Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional visando à aprovação do texto 
do Acordo Constitutivo da Organização Internacional 
da Vinha e do Vinho (OIV), assinado pelo Brasil em 
Paris, em 2001.

O citado acordo foi submetido à apreciação do 
Congresso Nacional através do envio da Mensagem 
nº 1.240, de 2002, do Poder Executivo, acompanhada 
de Exposição de Motivos, em que se descreve, entre 
outras coisas, as características e objetivos funda-
mentais da OIV, bem como as vantagens da adesão 
do País a esta nova organização.

Na justificativa apresentada pelo Poder Executi-
vo, consta que “... a adesão à OIV reflete os interesses 
do setor vitivinícola brasileiro, que vem apresentando 
considerável crescimento nos últimos anos. A partici-
pação do Brasil na elaboração de normas para reger 
o mercado internacional de produtos vitivinícolas, bem 
como o conhecimento dos resultados de pesquisas 
científicas e de mercado, contribuem de maneira de-
cisiva para o desenvolvimento do setor.”

É o relatório.

II – Voto da Relatora

Cabe à Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico, Indústria e Comércio proferir parecer sobre o 
mérito econômico da matéria em tela.

Nesse sentido, a adesão do País a um organismo 
intergovernamental de caráter científico e técnico, que 
trata de assuntos relativos a um setor de grande po-
tencial econômico para a economia brasileira é, por si 
só, uma atitude meritória do ponto de vista econômico, 
uma vez que o aperfeiçoamento dos mecanismos de 
integração internacional de atividades domésticas em 
franco desenvolvimento vai ao encontro das aspirações 

de um país que pretenda assumir novas vocações no 
competitivo mercado globalizado.

Com efeito, a atividade vitivinícola vem cada vez 
mais se submetendo a regras supranacionais que 
visam, mormente, à padronização, manutenção da 
qualidade, desenvolvimento científico e harmonização 
internacional de práticas e normas, que em muito têm 
contribuído para a melhoria das condições de elabora-
ção e comercialização dos produtos dela derivados.

Com uma indústria em expansão, entendemos 
que interessa ao Brasil fazer parte de uma organiza-
ção internacional com estes objetivos, para dispor de 
um foro de discussões e intercâmbio onde possa ma-
nifestar os interesses do setor, bem como acompanhar 
pari-passu as inovações tecnológicas e normativas que 
regerão o futuro da atividade vitivinícola mundial.

Tais vantagens se tornam ainda mais óbvias quan-
do se verifica que a competição mundial no setor se 
tornou cada vez mais acirrada e o consumidor cada vez 
mais exigente, sendo fundamental que as constantes 
inovações sejam absorvidas com celeridade e eficiên-
cia pela indústria nacional, a fim de tornar possível o 
acesso a um mercado internacional tão promissor.

Pelas razões expostas, votamos pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.111, de 2004.

Sala da Comissão, de abril de 2004. – Deputada 
Yeda Crusius, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada 
hoje, opinou unanimemente pela aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.111/2004, nos termos do 
Parecer da Relatora, Deputada Yeda Crusius.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Gonzaga Mota – Presidente, Almeida de Jesus 

e Reginaldo Lopes – Vice-Presidentes, Bernardo Aris-
ton, Carlos Eduardo Cadoca, Durval Orlato, Edson 
Ezequiel, Fernando de Fabinho, Gerson Gabrielli, Léo 
Alcântara, Lindberg Farias, Lupércio Ramos, Múcio Sá, 
Nelson Marquezelli, Osório Adriano, Reinaldo Betão, 
Yeda Crusius e Zico Bronzeado.

Sala da Comissão, 5 de maio de 2004. – Deputado 
Almeida de Jesus, Presidente em exercício

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

I – Relatório

Pelo Projeto em epígrafe, aprova-se o texto do 
Acordo Constitutivo da Organização Internacional da 
Vinha e do Vinho(OIV), assinado pelo Brasil em Pa-
ris, em 2001.
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O parágrafo único do art. 1º do Projeto dispõe 
que “ ficam sujeitos à aprovação do Congresso Na-
cional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes com-
plementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da 
Constituição Federal, acarretem encargos ou compro-
missos gravosos ao patrimônio nacional.”

O texto do Acordo chegou a esta Casa pela Men-
sagem nº 421, de 14 de maio de 2001, do Poder Exe-
cutivo.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Incumbe a esta Comissão examinar os projetos, 
quanto à constitucionalidade, à juridicidade e técnica 
legislativa, consoante a alínea a do inciso IV do art. 32 
do Regimento Interno desta Casa. Por sua vez o art. 
49, I, da Constituição Federal atribui ao Congresso Na-
cional a competência exclusiva para resolver definitiva-
mente sobre tratados, acordos ou atos internacionais. 
O inciso VIII do art. 84 do mesmo diploma confere ao 
Presidente da República a competência para celebrar 
tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos ao 
referendo do Congresso Nacional.

A celebração de tratados, convenções e atos 
internacionais pelo Poder Executivo, segundo esse 
mesmo dispositivo, sujeita-se ao referendo do Con-
gresso Nacional.

O Acordo, objeto do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 1.111, de 2004, institui a “ Organização Internacional 
da Vinha e do Vinho, que passa a substituir o Escri-
tório Internacional da Vinha e do Vinho estabelecido 
pelo Acordo de 29 de novembro de 1924. “ O Acordo 
fixa os objetivos da nova Organização e as atividades 
que deverá exercer para a consecução deles. Cite-se, 
dentre os objetivos, o fixado pela alínea c do art. 2º: “ 
Contribuir para a harmonização internacional das prá-
ticas e normas existentes e, caso necessário, para a 
elaboração de novas normas internacionais, a fim de 
melhorar as condições de produção e comercialização 
de produtos vitivinícolas e para o atendimento dos in-
teresses dos consumidores.”

Para atender seus objetivos, a Organização po-
derá mesmo formular recomendações e acompanhar 
sua aplicação no que toca às condições de produção 
vinícola, às práticas enológicas, à definição e descri-
ção de produtos, rotulagem e condições de colocação 
no mercado, aos métodos de análise e avaliação de 
produtos de origem vitícola. 

O Acordo cuida ainda da estrutura da Organiza-
ção Internacional da Vinha e do Vinho e de seu fun-
cionamento.

O Projeto de Decreto Legislativo nº 1.111, de 
2004, está em conformidade com as regras da boa 
técnica legislativa, notadamente a Lei Complementar 
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 com as alterações 
trazidas pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril 
de 2001.

Ante o exposto, este Relator vota pela constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.111, de 2004.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2004. 
– Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.111/2004, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Mendes Ribeiro Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, José Men-

tor, Wilson Santiago e Roberto Magalhães – Vice-Pre-
sidentes, Ademir Camilo, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa, 
Carlos Mota, Darci Coelho, Edmar Moreira, Gonza-
ga Patriota, Inaldo Leitão, João Almeida, José Divino, 
José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza 
Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Eduardo Gree-
nhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Ran-
ds, Mendes Ribeiro Filho, Michel Temer, Nelson Trad, 
Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paulo Magalhães, Re-
ginaldo Germano, Robson Tuma, Rubinelli, Sérgio Mi-
randa, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Franco, Vicente 
Arruda, Vilmar Rocha, Wagner Lago, Zenaldo Couti-
nho, André de Paula, Ann Pontes, Ary Kara, Átila Lira, 
Badu Picanço, Colbert Martins, Isaías Silvestre, João 
Mendes de Jesus, José Pimentel, Luiz Couto, Mauro 
Benevides, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Ricardo 
Barros e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 8 de março de 2005. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.112-A, DE 2004 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

Aprova o texto do Acordo de Coope-
ração Judiciária em Matéria Penal entre 
os Governos da República Federativa do 
Brasil e da República Libanesa, celebrado 
em Beirute, em 4 de outubro de 2002; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
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nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (relator: DEP. 
VICENTE ARRUDA).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação do Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Senhor Presidente da República submeteu ao 
Congresso Nacional, nos termos do art. 49, I, combina-
do com o art. 84, VIII, da Constituição Federal, o texto 
do Acordo entre os Governos da República Federati-
va do Brasil e da República Libanesa, celebrado em 
Beirute, em 4 de outubro de 2002.

Segundo a Exposição de Motivos do Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o Acordo reflete a 
importância que vem adquirindo a cooperação judici-
ária no contexto internacional na busca da prevenção 
e da repressão dos crimes.

O Acordo estabelece, em síntese, a cooperação 
judiciária mútua nos processos penais, abrangendo 
inclusive procedimentos para a imobilização e o con-
fisco de bens produto do crime e sua restituição ao 
Estado requerente. 

Nessa linha, define procedimentos de cooperação 
para obtenção de provas, entrega de atos processuais 
e de decisões judiciais, comparecimento de testemu-
nhas, peritos e pessoas processadas e obtenção de 
extratos do registro criminal.

Consoante o disposto no art. 32, XI, c, do Re-
gimento Interno da Casa o texto do Acordo foi envia-
do à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional, que opinou pela aprovação do mesmo, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.112, de 
2004, ora em exame, acatando o Parecer do Relator, 
Deputado REGINALDO GERMANO.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Na forma do art. 32, IV, a, em concomitância com 
o art. 139, II, c, ambos do Regimento Interno, compete 
à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
manifestar-se acerca da constitucionalidade, juridici-
dade e da técnica legislativa das proposições sujeitas 
à apreciação da Câmara dos Deputados. No caso em 
exame, compete também à CCJC a análise do mérito 
da matéria, eis que o Acordo em tela disciplina ma-
téria penal.

O art. 84, VIII, da Constituição Federal, outorga 
competência ao Presidente da República para cele-

brar tratados, convenções e atos internacionais, res-
salvando sempre o referendo do Congresso Nacional. 
Já o art. 49, I, da mesma Carta Política determina que 
é da competência exclusiva do Congresso Nacional 
resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 
atos internacionais.

Assim sendo, está na competência do Poder Exe-
cutivo assinar o Acordo em exame, assim como é re-
gular o exame da proposição por esta Casa Legislativa 
e, mais especificamente, por esta Comissão.

Nada encontramos, na proposição legislativa e 
no texto do instrumento sob análise, acordo de coope-
ração judiciária em matéria penal, que desobedeça às 
disposições constitucionais vigentes e aos princípios 
consagrados pelo ordenamento jurídico pátrio, espe-
cialmente o disposto nos arts. 4º e 5º da Constituição 
Federal. O projeto respeita a boa técnica legislativa. 

No mérito, o Acordo entre o Governo brasileiro 
e o Governo da República Libanesa afigura-se ins-
trumento adequado à necessidade premente de co-
operação bilateral na prevenção e combate a crimes 
transnacionais.

Pelo exposto, nosso voto é pela constitucionali-
dade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.112, de 2004.

Sala da Comissão, 27 de outubro de 2004. – 
Deputado Vicente Arruda, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.112/2004, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Vicente Arruda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, José Men-

tor e Roberto Magalhães – Vice-Presidentes, Ademir 
Camilo, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, 
Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Darci Co-
elho, Edmar Moreira, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, 
Jamil Murad, Jefferson Campos, João Almeida, João 
Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, José Roberto 
Arruda, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Car-
los Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhyli-
no, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Nelson Trad, Ney 
Lopes, Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paulo Afonso, 
Paulo Magalhães, Robson Tuma, Sandra Rosado, 
Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Fran-
co, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, 
Wagner Lago, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Ara-
cely de Paula, Arlindo Chinaglia, Celso Russomanno, 
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Fernando Coruja, Iara Bernardi, José Pimentel, Júlio 
Delgado, Leonardo Picciani, Luiz Antonio Fleury, Mauro 
Benevides, Neucimar Fraga, Ricardo Barros, Sandes 
Júnior e Sergio Caiado.

Sala da Comissão, 9 de março de 2005. – Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.299-A, DE 2004 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional)

MENSAGEM Nº 99/03

Aprova o texto do Acordo de Coope-
ração entre os Governos da República Fe-
derativa do Brasil e da República Argentina 
para o Combate ao Tráfego de Aeronaves 
Supostamente Envolvidas em Atividades 
Ilícitas Internacionais, assinado em Bue-
nos Aires, em 9 de dezembro de 2002; ten-
do pareceres: da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado, 
pela aprovação (relatora: DEP. PERPÉTUA 
ALMEIDA); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: DEP. MENDES RIBEIRO FILHO).

Despacho: Às Comissões de: Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Organizado 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

Publicação dos Pareceres das Comis-
sões de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, que aprova o texto do acordo de cooperação 
entre os Governos da República Federativa do Brasil 
e da República da Argentina para Combater o Tráfego 
de Aeronaves Supostamente Envolvidas em Atividades 
Ilícitas Internacionais, assinado em Buenos Aires, em 
9 de dezembro de 2002.

O artigo primeiro do referido Projeto de Decreto 
aprova o texto do acordo de cooperação e seu parágrafo 
único determina que ficam sujeitos à consideração do 

Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

O Acordo de Cooperação entre os governos do 
Brasil e da Argentina, submetido a apreciação do 
Congresso Nacional pela Mensagem nº 99/2003, do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, é 
composto de sete artigos que, em linhas gerais, es-
tabelecem :

Implementação de um sistema que possibilite o 
intercâmbio de informações para coibir o tráfego de 
aeronaves irregulares que realizem vôos transnacio-
nais; Treinamento técnico ou operacional especializado; 
Intercâmbio de recursos humanos para serem empre-
gados em programas específicos; Assistência técnica 
mútua; Exercícios e operações; Elaboração de um 
programa de trabalho com objetivos, metas mensurá-
veis específicas e um cronograma para execução de 
atividades, cobrindo o período de dois anos, entre as 
forças aéreas das partes, aprovados pelos respectivos 
Ministros da Defesa; Designa como coordenadores do 
programa – O Estado-Maior da Aeronáutica do Brasil e 
o Estado-Maior Geral da Força Aérea Argentina.

Reuniões periódicas entre os representantes dos 
governos para avaliar a eficácia dos programas de tra-
balho, recomendar programas anuais com objetivos 
específicos, examinar questões executivas do presente 
acordo e apresentar outras sugestões; 

Todas as atividades decorrentes do acordo serão 
desenvolvidas em conformidade com as leis e regula-
mentos em vigor em cada país;

O Acordo vigorará pelo prazo de dois anos a 
partir da notificação do cumprimento das formalidades 
requeridas pela legislação interna para que o acordo 
entre em vigor pelo último país; 

O PDL nº 1.299, de 2004, tramita em regime de 
urgência e deverá ser apreciado por esta Comissão 
de Segurança Pública e Combate ao Crime Organi-
zado e pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Projeto de Decreto Legislativo nº 1.299, de 
2004, aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
no campo do Combate ao Tráfego de Aeronaves Su-
postamente Envolvidas em Atividades Ilícitas Inter-
nacionais. 

Sob a ótica desta Comissão entendemos que a 
medida colaborará para combater melhor o crime orga-
nizado nas fronteiras brasileiras e garantir à soberania 
nacional. Na Exposição de Motivos do Exmo Sr. Minis-
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tro das Relações Exteriores afirma-se que detectam-
se cerca de 150 vôos clandestinos por mês. Segundo 
o Brigadeiro Sérgio Xavier Ferolla, então Presidente 
do Superior Tribunal Militar, somente na fronteira do 
Brasil com o Paraguai ocorrem cerca de 300 invasões 
do espaço aéreo brasileiro.

Enfrentar o crime organizado exige uma ação que 
supere as fronteiras entre os países. Os acordos de 
cooperação que visem aperfeiçoar os instrumentos de 
combate à criminalidade, leis duras para os narcotrafi-
cantes, para os contrabandistas de armas, para com-
bater o tráfico de seres humanos e de órgãos, e para 
a exploração sexual infanto-juvenil, investimentos em 
uma Polícia moderna e equipada são soluções para 
melhorar a segurança pública no nosso país.

Desta forma, somos pela aprovação do PDL nº 
1.299 de 2004.

Sala da Comissão, 16 de junho de 2005. – Deputada 
Perpétua Almeida, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou pela aprovação do Projeto de Decreto Legisla-
tivo nº 1.299/04, nos termos do Parecer da Relatora, 
Deputada Perpétua Almeida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Wanderval Santos – Presidente, Coronel Alves e João 
Campos – Vice-Presidentes, Alberto Fraga, Gilberto 
Nascimento, Josias Quintal, Laura Carneiro, Raul Jung-
mann, Ronaldo Vasconcellos, Sandes Júnior, Vander 
Loubet – Titulares; Antonio Carlos Biscaia, Perpétua 
Almeida e Zulaiê Cobra – Suplentes.

Sala da Comissão, 25 de agosto de 2004. – 
Deputado Wanderval Santos, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

I – Relatório

O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe 
tem como escopo aprovar o texto do Acordo de Coo-
peração entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e da República Argentina para o Combate ao 
Tráfego de Aeronaves Supostamente Envolvidas em 
Atividades Ilícitas Internacionais, assinado em Buenos 
Aires, em 9 de dezembro de 2002.

Dispõe, ainda, o parágrafo único do Projeto de 
Decreto Legislativo ora examinado que os atos que 
possam resultar na revisão do Acordo e que acarre-
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional ficam sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional.

O referido Acordo tem como meta ampliar os es-
forços de ambos os países no sentido de incrementar a 
cooperação e coordenação entre as respectivas Forças 
Armadas, servindo de amparo institucional para diver-
sas atividades de fronteira, onde se detectam cerca de 
cento e cinqüenta vôos clandestinos por mês.

Na Exposição de Motivos, assinada eletronica-
mente pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Rela-
ções Exteriores, Celso Luiz Nunes Amorim, fica claro 
que o instrumento é imprescindível para o combate às 
atividades ilegais, sobretudo de contrabando e narco-
tráfico. Explica que sua importância decorre da grande 
deficiência na cobertura de sensoreamento remoto na 
região fronteiriça. Esclarece, ainda, que “nas atuais 
condições, não existiriam meios de perseguição ou 
patrulhamento conjunto de aeronaves clandestinas 
que cruzam o espaço aéreo de um país para outro, o 
que tende a estimular a ação ilegal.” 

Lembra, por fim, o Embaixador, que acordos se-
melhantes já foram firmados com o Paraguai, Colômbia 
e Peru, sendo desejável que venham a ser negociados 
com todos os demais países limítrofes, de modo a es-
tender a toda a fronteira brasileira normas uniformes 
de cooperação para a segurança.

A Mensagem nº 99, de 2003 recebeu parecer 
da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, que 
aprovou unanimemente o parecer do relator Deputado 
GERVÁSIO SILVA, recomendando a aprovação do 
Acordo pelo Congresso Nacional. 

Posteriormente, a referida Mensagem foi enca-
minhada à Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional, que opinou unanimente pela sua 
aprovação, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo ora analisado. 

A matéria tramita em regime de urgência e foi 
distribuída concomitantemente às Comissões de Se-
gurança Pública e Combate ao Crime Organizado e a 
este Órgão Técnico.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o art. 32, IV, a, em consonân-
cia com o art. 139, II, c, ambos do Regimento Interno 
desta Casa, compete à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania se manifestar acerca da consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 1.299, de 2004.

O art. 84, VIII, da Constituição Federal, outorga 
competência ao Presidente da República para celebrar 
tratados, convenções e atos internacionais, ressalvan-
do sempre o referendo do Congresso Nacional. Já o 
art. 49, I, da mesma Carta Política nos diz que é da 
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competência exclusiva do Congresso Nacional resol-
ver definitavamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais.

Assim sendo, está na competência do Poder Exe-
cutivo assinar o presente Acordo, bem como compete 
ao Congresso Nacional sobre ele decidir, sendo o pro-
jeto de decreto legislativo a proposição adequada.

Nenhum óbice foi encontrado na proposição le-
gislativa e no texto do Acordo em análise. Ambos en-
contram-se em consonância com as disposições cons-
titucionais vigentes e com os princípios consagrados 
no ordenamento jurídico em vigor no País.

De outra parte, o projeto de decreto legislativo 
ora examinado é bem escrito e respeita a boa técnica 
legislativa.

Isto posto, nosso voto é pela constitucionalidade, 
juridicidade e pela boa técnica legislativa do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 1.299, de 2004.

Sala da Comissão, 13 de outubro de 2004. – 
Deputado Mendes Ribeiro Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.299/2004, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Mendes Ribeiro Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, José Men-

tor e Roberto Magalhães – Vice-Presidentes, Ademir 
Camilo, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, 
Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Darci Co-
elho, Edmar Moreira, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, 
Jamil Murad, Jefferson Campos, João Almeida, João 
Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, José Roberto 
Arruda, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Car-
los Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhyli-
no, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Nelson Trad, Ney 
Lopes, Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paulo Afonso, 
Paulo Magalhães, Robson Tuma, Sandra Rosado, 
Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Fran-
co, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, 
Wagner Lago, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Ara-
cely de Paula, Arlindo Chinaglia, Celso Russomanno, 
Fernando Coruja, Iara Bernardi, José Pimentel, Júlio 
Delgado, Leonardo Picciani, Luiz Antonio Fleury, Mauro 
Benevides, Neucimar Fraga, Ricardo Barros, Sandes 
Júnior e Sergio Caiado.

Sala da Comissão, 9 de março de 2005. – Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

CONSULTA Nº 1-A, DE 2003  
(Da Comissão Especial de Documentos 

 Sigilosos)

Solicita a manifestação da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação 
acerca da obrigatoriedade da Comissão 
Especial de Documentos Sigilosos atender 
pedidos de órgãos dos Poderes Judiciário, 
Executivo e do Ministério Público para o 
envio de documentos sigilosos produzidos 
ou recebidos por Comissões Parlamenta-
res de Inquérito que não concluíram os 
seus trabalhos; tendo parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cida-
dania pela possibilidade de a Comissão 
de Documentos Sigilosos disponibilizar, 
excepcionalmente, documentos a outros 
órgãos, que não possam ser obtidos em 
outros lugares (relator: DEP. LUIZ EDUAR-
DO GREENHALGH).

Despacho: Numere-se e Encaminhe-
se à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

Publicação do Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Vem, a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação, nos termos do art. 32, III, c, do Regi-
mento Interno, a Consulta em epígrafe, de autoria da 
Comissão Especial de Documentos Sigilosos, com o 
objetivo de saber se os documentos coligidos por Co-
missão Parlamentar de Inquérito, que não concluiu 
seus trabalhos, podem ser encaminhados, mediante 
solicitação, ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo e 
também ao Ministério Público.

A Consulta, de maneira essencial, dispõe:

“.... vem recebendo [a Comissão Especial] 
expedientes de órgãos dos Poderes Judiciário 
e Executivo e do Ministério Público solicitando 
cópias de documentos sigilosos constantes 
dos autos de comissões parlamentares de 
inquérito que não concluíram seus trabalhos, 
a exemplo da CPI CBF/NIKE.

Há casos, porém, que, ao deixarem de 
votar, o relatório final, as CPI se extinguem 
sem concluir os seus trabalhos. Em tal hipóte-
se, transfere-se para a Mesa da Câmara dos 
Deputados a confidencialidade dos documen-
tos sigilosos.

À Vista do exposto, consulto:
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Considerando a existência de decisão 
anterior dessa Comissão quanto ao acesso 
aos documentos externos obtidos por quebra 
de sigilo (Consulta nº 04, de 1995), “deve a 
Comissão Especial de Documentos Sigilosos 
atender a solicitações recebidas de órgãos dos 
Poderes Judiciário e Executivo ou do Ministério 
Público de envio de cópias de documentos si-
gilosos produzidos ou recebidos por comissões 
parlamentares de inquérito que não concluíram 
os seus trabalhos?“ (Grifos do autor.)

É o relatório.

II – Voto do Relator

Para analisar a matéria, faz-se necessário, em 
primeiro lugar, recuperar os termos em que foi res-
pondida a Consulta nº 04 de 1995, quando a mesma 
Comissão Especial de Documentos Sigilosos buscava 
orientação sobre como proceder quando o Poder Judi-
ciário e o Ministério Público, buscando amparo no art. 
38 da Lei nº 4.595, de 1964, solicitavam documentos 
recebidos pela Câmara dos Deputados por força dos 
trabalhos das CPIs aqui realizadas.

Nesse sentido, duas manifestações, naquela 
oportunidade, merecem a nossa consideração. A pri-
meira, da lavra do então Deputado Jarbas Lima, que, 
em voto separado observou:

Os documentos sigilosos, relativamente ao art. 
38 da Lei nº 4595/64, vêm, via de regra, a Câmara dos 
Deputados por força dos trabalhos das Comissões 
Parlamentares de Inquérito, na justa medida em que 
estas, graças ao art. 58, § 3º da Constituição Federal, 
têm ... “poderes de investigação próprios das autorida-
des judiciais”... (dispositivo reproduzido no caput art. 35 
do Regimento Interno). Neste particular, nem as Co-
missões Permanentes, entre as quais temos de volta 
a de Fiscalização e Controle, que ressurgiu graças à 
Resolução nº 77, de 19 de janeiro de 1995, têm poder 
para propor a quebra de sigilo. (Sem adentrarmos no 
mérito de ter sido a Lei nº 7295, de 19 de dezembro 
de 1984, que “Dispõe sobre o processo de fiscalização 
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, 
dos atos do Poder Executivo e os da administração in-
direta”, recepcionada pela nova constituição, o seu § 4º, 
do art. 4º, menciona apenas que os documentos tidos 
como sigilosos deverão ter esta classificação observa-
da sob pena de responsabilidade, não alcançando os 
documentos assim classificados que são objeto espe-
cifico de outra norma legal, inclusive com foros de Lei 
Complementar, como é o caso da Lei 4595/64. Aliás, 
a Lei 7295/84 não especifica nem de que forma, isto 
é, através de que quorum a Comissão de Fiscalização 
poderia decidir sobre a quebra de sigilo.)

Na verdade, a quebra de sigilo pela CPI se faz 
em vista da investigação ...“para apuração de fato de-
terminado e por prazo certo, sendo suas conclusões, 
se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, 
para que promova a responsabilidade civil ou criminal 
dos infratores” (§ 3º, do art. 58 do texto constitucional, 
assim também reproduzido no caput do art. 35 do Re-
gimento). Deste modo, a quebra se faz em função da 
apuração específica de um fato tido como de grande 
repercussão nacional. A partir desta apuração é que 
são constituídos os autos da CPI, com a eleição dos 
documentos tidos como relevantes, autos estes que 
preservarão a classificação sigilosa atribuída a quais-
quer documentos e com base nos quais estes pode-
rão ser encaminhadas ao Ministério Público para as 
providências cabíveis. Os documentos não utilizados 
especificamente para tal fim, hoje amontoam o arquivo 
da Biblioteca da Câmara.

A própria Lei nº 4595/64 e o próprio Relator, Depu-
tado Régis de Oliveira, entendem que foi recepcionada 
pela nova Constituição com status de Lei Complemen-
tar (“passa a vigorar com força de lei”, nas palavras 
de Celso Ribeiro Bastos, ao comentar a ausência de 
norma editada posteriormente à promulgação do art. 
192 da Constituição), dispõe no seu § 1º que “As in-
formações e esclarecimentos ordenados pelo Poder 
Judiciário, prestados pelo Banco Central do Brasil ou 
pelas instituições financeiras, e a exibição de livros e 
documentos em juízo, se revestirão sempre do mesmo 
carater sigiloso, só podendo a eles ter acesso as partes 
legítimas na causa, que deles não poderão servir-se 
para fins estranhos à mesma.”

Duas hipóteses se me afiguram em relação aos 
documentos trazidos para o bojo de uma CPI: em 
primeiro lugar, os que são utilizados para a forma-
ção dos seus autos e que, efetivamente, devem ficar 
arquivados na Casa, na justa medida em que consa-
gram um trabalho desenvolvido por órgão legislativo. 
Em relação a estes documentos, além do arquivo, a 
Câmara é quem poderia dar destinação outra, dentre 
as previstas no art. 37 do Regimento Interno, ou seja, 
nenhum outro Poder poderia aspirar ingerência algu-
ma na sua destinação.

A segunda hipótese diz respeito àqueles do-
cumentos outros sigilosos que, contudo, não foram 
aproveitados pela CPI. Ora, se ao Judiciário todas as 
cautelas são tomadas para preservar o sigilo das infor-
mações obtidas por força do art. 38 da Lei nº 4595/64, 
ou seja, o resguardo só pode ser violado pelas par-
tes legítimas da causa e exclusivamente para os fins 
desta (§ 1º), por que os documentos trazidos pelas 
CPIs e por elas não relevados como de importância 
(não pertencentes ao seus autos) ficarão franqueados 
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à consulta judiciária ou eventualmente ao “parquet”? 
No meu modo de ver, tais “sobras” deveriam ser, caso 
de documentos originais, devolvidos ao órgão que os 
forneceu, e, caso se tratassem de cópias, inutilizados, 
sob pena de a Câmara dos Deputados passar a fun-
cionar como arquivo de apoio das investigações pro-
cessadas em Juízo. Em outras palavras, documentos 
que são caracterizados como sigilosos, e para os quais 
a quebra desta classificação se faz pela CPI com toda 
a cautela legal (inclusive constitucional), com fim es-
pecífico para apuração de fato determinado, depois 
de não aproveitados ficariam à mercê de solicitações 
externas de outra natureza, motivadas sabe-se lá por 
que razões. A Câmara não deve se prestar ao papel 
de arquivista de outro Poder ou instituição.

Suponhamos, por absurdo (mas os absurdos em 
política não são raros), que uma CPI fosse constituí-
da depois de uma longa pressão política de um gru-
po para apurar fato ilícito supostamente praticado por 
uma autoridade pública. Depois dos trâmites normais, 
a CPI chega a conclusão de que nada fora praticado 
por tal autoridade no seu exercício público. Pergunto: 
os documentos não pertencentes aos autos deveriam 
permanecer nos arquivos da Câmara a titulo de quê ? 
À espera de que os adversários políticos da referida 
autoridade requeressem, via a boa-fé do Judiciário ou 
do Ministério Público (não quero aqui entrar no mérito 
de quem poderia ou não ter acesso aos documentos), 
para que continuassem a fustigá-la? A Câmara dos 
Deputados, neste caso, seria a guardiã de documen-
tos que não mais lhe dizem respeito, uma vez que a 
investigação política que lhe coube se exaurira?

De fato, a utilização específica do documento 
também encontra amparo sistêmico no § 5º do art. 98 
do estatuto interno da Casa, que reforça o cuidado 
para com as informações reservadas, onde se utili-
za apenas o verbo “ler”, após o que os documentos 
serão lacrados. (Se um Deputado solicita as informa-
ções, estas lhe serão lidas, de maneira intransferível 
e particular pelo próprio Presidente da Casa, donde o 
cuidado exigido.)

(...)
Enfim, sob este ponto de vista, a prudência exige 

cuidado com a vontade de franquear o resultado da 
investigação parlamentar a outrem que não o próprio 
Poder Legislativo. Este não pode servir de estrada in-
termediária da investigação levada a efeito por outrem: 
se a quebra do sigilo bancário e fiscal é uma exceção, 
devemos interpretar com cautela as normas que lhe 
se aplicam, de maneira até restritiva, no sentido de, 
uma vez alcançado o desiderato nelas estabelecido, 
que a situação anterior se reestabeleça, de forma a 
diminuir-se a agressão à privacidade alheia.

(...)
Isto posto, tenho por conclusões:

I – Os documentos trabalhados pelas 
CPIs, oriundos da quebra de sigilo efetuada 
sob os auspícios do art. 38 da Lei nº 4595/64, 
mas que não foram aproveitados na constitui-
ção dos seus autos ou na remessa a quem de 
direito face às providências possíveis estipula-
das no art. 37 do Regimento Interno, deverão 
ter a seguinte destinação:

I.1 – Devolução ao órgão que os tiver en-
viado à Câmara, em se tratando de originais;

I.2 – Destruição, em se tratando de có-
pias;

II – Se ainda nos autos arquivados da CPI 
houver documento sigiloso, este estará indispo-
nível a autoridades outras que não os próprios 
parlamentares e, mesmo assim, observado o 
§ 5º do art. 98, cumulado com os arts. 246, III 
e IV do Regimento Interno e incisos V e X, do 
art. 5º da Constituição Federal;

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

Em segundo lugar, fruto de uma profunda discus-
são realizada no bojo da Comissão, foi designado o 
Deputado lbrahim Abi-Ackel, cuja posição vem, desde 
então, norteando os trabalhos da Comissão Especial no 
tocante aos documentos colhidos pelas CPIs atinentes 
ao Sigilo Bancário e Fiscal. Vale a pena reproduzir os 
argumentos de Sua Excelência:

II – Voto

Não encontro razão ou fundamento que autorize 
ou imponha à CÂMARA DOS DEPUTADOS, a entrega 
ou liberação de documentos de natureza sigilosa de que 
seja depositária, ao Poder Judiciário ou por requisição 
ou solicitação do douto Ministério Público.

Observo, data vênia, que há em principio uma 
incoerência quanto à requisição a esta Casa, de do-
cumentos que foram recolhidos por força da autori-
zação do art. 38 da Lei n0 4.595/64, isto porque tem 
igual atribuição o Poder Judiciário para buscá-los na 
própria fonte. Igual se diga quanto ao Ministério Pú-
blico que tem expressivos poderes e a via natural da 
Jurisdição para produzir prova, dispensando-nos de 
uma postura de posta restante ou caixa postal de do-
cumentos sigilosos.

Como disse, a CÂMARA, nesse particular, no uso 
de suas atribuições constitucionais, recolhe documentos 
de natureza sigilosa destinados à apuração de fatos 
em tese ilícitos e sua remessa ao Ministério Público se 
fará, se for o caso (art. 58, § 3º), para a promoção da 
“responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.
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Pelas razões expostas, esta Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Redação responde à Consulta nº 

04, de 1995, afirmando que sendo esta Casa depositária 
de documentos obtidos, no uso de suas atribuições, pela 
quebra do sigilo bancário (art. 38 da Lei nº 4.595/64) e 
que informam seus estudos ou investigações, não são 
disponíveis para requisições pelo Poder Judiciário ou 
Ministério Público que são titulares de vias próprias 
para obtê-los em suas fontes primárias.

Do exposto cumpre observar que ao Legislativo 
é deferido um poder fiscalizatório, mas, no caso das 
CPIs, tal atribuição se encontra revestida de caráter 
excepcional, uma vez que tais comissões absorvem 
“poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais” (Constituição Federal, art. 58, § 3º). Assim, 
não constitui uma função congressual típica a inves-
tigação de cunho político–criminal com poderes ine-
rentes ao Judiciário, razão pela qual a Constituição e 
o Regimento Interno determinam que seja observado 
um prazo certo para a conclusão dos trabalhos, que, 
aliás, devem se fazer sobre fato determinado. Como 
não constitui função própria, essencial do Poder Legis-
lativo, é que o Constituinte a concedeu com restrições 
(objeto e tempo), para que, em última análise, termine, 
quanto antes, a tarefa com o menor nível de constran-
gimento possível à sociedade, evitando-se a violação 
à “intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas”, o que a Constituição Federal (art. 5º, X) re-
pugna de maneira veemente.

Portanto, para efeito daqueles documentos sigi-
losos de natureza bancária e fiscal em poder da Câ-
mara dos Deputados, oriundos dos trabalhos de CPI 
que concluíram os seus trabalhos, temos abrigo pro-
cedimental no parecer exarado na Consulta nº 04 de 
1995: tais documentos são indisponíveis mesmo para 
requisições do Poder Judiciário e do Ministério Públi-
co, que têm competência constitucional ou legal para 
obtê-los diretamente “em suas fontes primárias” como 
bem delimitou o Deputado lbrahim Abi-Ackel.

Na hipótese que agora analisamos a questão que 
se impõe é a de saber se os documentos sigilosos de 
CPI que não concluiu os seus trabalhos, isto é, que não 
teve um parecer aprovado pelo seu Plenário, poderiam 
ser remetidos ao Poder Judiciário, ao Ministério Público 
e também assim a outros órgãos do Poder Executivo 
que não aqueles que detêm a guarda original.

Para o seu deslinde, se impõe o raciocínio: se, 
no tocante ao sigilo bancário e fiscal, prevalece o en-
tendimento da indisponibilidade dos documentos mes-
mo quando a CPI concluiu os seus trabalhos, ou seja, 
quando houve consenso da maioria, senão totalidade 
dos seus membros, de forma a caracterizar um posicio-
namento político sobre o fato investigado, mais fortes 

ainda são as razões para torná-los indisponíveis quan-
do nem mesmo um parecer final foi apresentado que 
viesse arrematar um posicionamento definitivo sobre 
a matéria. Neste caso, a inexistência de conclusão, a 
falta de uma definição sobre os fatos investigados, de-
monstra a ausência de um juízo majoritário, inclusive, 
no tocante a que providências deveriam ser tomadas 
ao final dos trabalhos. Não há, nesta hipótese, nem 
mesmo uma deliberação sobre o fato determinado que 
ensejou a investigação.

Sob o ponto de vista lógico – e aí a lógica pode ser 
amparada pela realidade política do nosso parlamento 
– há CPIs constituídas, que, por força da competência 
constitucional, legal e regimental, obtiveram uma gama 
de documento sigilosos, mas, por razões políticas cir-
cunstanciais, não levaram o trabalho adiante, deixando, 
entretanto, um legado documental expressivo. Ora, se 
a conveniência política da investigação se desfez, se 
não há mais interesse, por falta de oportunidade, ou 
mesmo porque os fatos foram aclarados por outros 
meios, caracteriza-se, ao nosso ver, a desconstituição 
da CPI e o restabelecimento da situação anterior. Não 
se formaram os autos, a colheita probatória, como pro-
cedimento basilar para atribuição de responsabilidade 
criminal, foi seccionada. Houve, a bem da verdade, uma 
ruptura entre o entendimento original, que justificou a 
instalação da CPI, e a atribuição de responsabilidade 
que, agora, fora da CPI, o Ministério Público ou o Ju-
diciário pretendem realizar por razões de outra ordem 
– certamente não políticas -, alheias, portanto e nesse 
particular, à atribuição congressual.

É certo, como ficou notório, que a CPI da CBF/
NIKE realizou profundas investigações, que propicia-
ram, ao Relator, a elaboração de um substancioso 
parecer, mas, por circunstâncias que não nos cabe 
nessa oportunidade avaliar, não houve votação e, des-
sa feita, não houve a definição política sobre a proce-
dência dos fatos investigados e sobre a atribuição de 
responsabilidade.

Poderíamos indagar: caberia, à Câmara dos De-
putados, a incumbência de encaminhar tais documen-
tos, por exemplo, ao Poder Judiciário? Funcionaríamos 
também como Juízes avaliando que documentos en-
caminhar, qual a relevância do seu teor de forma a 
favorecer a responsabilização de um cidadão e não 
a de outro? Os documentos oriundos de uma requi-
sição por força constitucional, legal e regimental para 
balizar a atividade da CPI – que agora não mais exis-
te – deverão estimular o constrangimento social pela 
ação da Casa?

Cremos que o Poder Judiciário, o Ministério Pú-
blico e eventualmente alguns órgãos do Poder Execu-
tivo, que não os detentores dos documentos originais, 
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diante da motivação própria que lhes diz respeito, 
devem tomar as providências cabíveis para buscar 
estes documentos em sede outra que não a Câmara 
dos Deputados.

Por conseqüência, e em conclusão, entendemos 
que a Comissão Especial de Documentos Sigilosos não 
deve tornar disponíveis documentos sigilosos produ-
zidos ou recebidos por comissões parlamentares de 
inquérito que não concluíram os seus trabalhos.

Sala da Comissão, 7 de outubro de 2003. – 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh , Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Durante os debates da presente Consulta, muitos 
Senhores Deputados fizeram sugestões ao parecer ar-
gumentando que os documentos sigilosos produzidos 
por comissões parlamentares de inquérito , ou mesmo 
aqueles que somente a CPI é depositária, devem ser 
disponibilizados, quando requeridos, pela Justiça. Os 
exemplos se multiplicaram, assim como os argumentos, 
o que nos levaram a rever o parecer inicial e introduzir 
a mudança sugerida.

Sendo assim, a conclusão do parecer passa a ser 
o que se segue; entendemos que a Comissão Especial 
de Documentos Sigilosos não deve tornar disponível 
documentos recebidos de outros órgãos aos quais o 
Ministério Público, setores do Poder Executivo, que 
não os detentores dos originais, e o Poder Judiciário 
possam obter diretamente da fonte de informação, os 
documentos que necessitam para dar causa à suas 
respectivas ações.

Quanto aos documentos sigilosos produzidos 
pelas Comissões Parlamentares de Inquérito e os do-
cumentos que não seja possível obter em outra sede, 
deve a Comissão Especial de Documentos Sigilosos 
analisar cada caso e se demonstrado a impossibilidade 
de obtê-los em outro lugar, tornar disponível, obedeci-
dos os requisitos legais pertinentes à matéria. 

Sala das Comissões, 9 de março de 2005. – 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, em reunião ordinária realizada hoje, ao apre-
ciar a Consulta nº 1/03, opinou, contra os votos dos 
Deputados Sérgio Miranda, Nelson Trad, Luiz Couto, 
Juíza Denise Frossard, Fernando Coruja, José Eduardo 
Cardozo, Iara Bernardi, Luciano Zica e Jamil Murad, 
pela possibilidade de a Comissão de Documentos Sigi-
losos disponibilizar, excepcionalmente, documentos a 
outros órgãos que não posssam ser obtidos em outros 
lugares, nos termos do Parecer, com complementação, 
do Relator, Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. Os 

Deputados Aloysio Nunes Ferreira, Custódio Mattos, 
Juíza Denise Frossard e Sérgio Miranda apresentaram 
votos em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, José Men-

tor e Roberto Magalhães – Vice-Presidentes, Ademir 
Camilo, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, 
Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Darci Co-
elho, Edmar Moreira, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, 
Jamil Murad, Jefferson Campos, João Almeida, João 
Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, José Roberto 
Arruda, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Car-
los Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhyli-
no, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Nelson Trad, Ney 
Lopes, Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paulo Afonso, 
Paulo Magalhães, Robson Tuma, Sandra Rosado, 
Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Fran-
co, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, 
Wagner Lago, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Ara-
cely de Paula, Arlindo Chinaglia, Celso Russomanno, 
Fernando Coruja, Iara Bernardi, José Pimentel, Júlio 
Delgado, Leonardo Picciani, Luiz Antonio Fleury, Mauro 
Benevides, Neucimar Fraga, Ricardo Barros, Sandes 
Júnior e Sergio Caiado.

Sala da Comissão, 9 de março de 2005. – 
Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DOS DEPUTADOS 
ALOYSIO NUNES FERREIRA E CUSTÓDIO 
MATTOS

Em resposta à presente consulta, o Sr. Relator 
manifestou-se em sentido contrário ao atendimento de 
pedidos, para o envio de documentos sigilosos pro-
duzidos ou recebidos por Comissões Parlamentares 
de Inquérito que não concluíram os seus trabalhos, a 
exemplo da CPI CBF/NIKE.

Nesse e em outros casos, as CPIs se extinguiram 
sem votar o Relatório Final, e, na hipótese, os docu-
mentos sigilosos recolhidos pelo órgão foram coloca-
dos sob guarda da Mesa da Câmara dos Deputados, 
a fim de assegurar a sua confidencialidade.

Na verdade o sigilo no caso deve estar condi-
cionado ao interesse público, não podendo, por outro 
lado, servir para acobertar crimes. Segundo a autoriza-
da opinião de Nelson Hungria, o segredo documental 
não é indevassável, “desde que, atrás dele, ou no seu 
bojo haja um ilícito penal ou civil ou um ilícito adminis-
trativo”. (conf. ac. no MS nº 1.599/53-DF, no STF, rel. 
Min. Luiz Gallotti)

Adoto entendimento contrário ao do Senhor Re-
lator, pelos seguintes motivos:

a entrega de documentos, pela Câmara dos Depu-
tados, nos termos do art. 38 da Lei n.º 4.595/64, é, 
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em princípio, permitida, tendo em vista dar o diploma 
legal poderes à Justiça para determinar quebra do si-
gilo bancário;

a circunstância de estar o documento sob a cus-
tódia desta Casa, não pode se sobrepor à prerrogativa 
do Judiciário;

a Resolução n.º 29/93 e a Lei n.º 8.159/91 res-
salvam a possibilidade de acesso daquele Poder a 
material sigiloso, desde que formalizado o pedido pelo 
juízo competente. 

Quanto à solicitação do Ministério Público, en-
volvendo documentos protegidos pela cláusula de 
sigilo, esta só deve ser atendida se concernente a ilí-
citos apurados através de Comissão Parlamentar de 
Inquérito e se o pedido obtiver a concordância do juiz 
da causa.

A posição ora manifestada encontra respaldo na 
Consulta nº 04/95, relatada pelo Deputado Régis de 
Oliveira, em 28 de maio de 1996, e aprovada nesta 
Comissão.

Portanto, em meu nome e no da Bancada do 
PSDB, voto no sentido de serem atendidas pela Co-
missão Especial de Documentos Sigilosos, na forma 
acima, solicitações recebidas da Justiça, podendo ser 
a esta enviadas cópias de papéis sigilosos e outros 
produzidos ou recebidos por Comissões Parlamenta-
res de Inquérito, tenham estas concluído ou não seus 
trabalhos.

Sala da Comissão, 19 de maio de 2004. – Deputados 
Aloysio Nunes Ferreira e Custódio Mattos.

VOTO EM SEPARADO DA DEPUTADA 
JUÍZA DENISE FROSSARD

Ouso divergir do ilustre relator. Peço vênia para 
acompanhar, em parte, o voto do ilustre deputado 
Sérgio Miranda, que conclui pela resposta afirmativa à 
consulta, em relação ao Poder Judiciário e negativa em 
relação ao Poder Executivo e ao Ministério Público.

Há de se distinguir, inicialmente, obrigatoriedade 
e faculdade. A Câmara dos Deputados tem o poder 
discricionário geral de examinar os pedidos formula-
dos por entes governamentais e não-governamentais, 
pessoas físicas ou jurídicas, atendendo-os ou não, se-
gundo critérios jurídicos e políticos.

No caso desta consulta, quanto ao Poder Execu-
tivo e ao Ministério Público, esta Casa deverá examinar 
cada pedido e deferi-los ou indeferi-los, total ou parcial-
mente, segundo critérios de oportunidade e conveniên-
cia. Baixar uma regra de indeferimento geral a todos os 
pedidos, significa contrariar o princípio constitucional 
da harmonia entre os Poderes (CF, 2º).

No que concerne ao Poder Judiciário, há norma 
expressa, citada no voto retro mencionado, que torna 

obrigatório o atendimento às suas requisições, ainda 
que o objeto requisitado esteja protegido pelo sigilo. 
Além disso, incide o princípio da harmonia entre os 
Poderes, que exige a mútua cooperação no sentido 
de realizar o bem comum, a defesa da ordem e a pro-
moção do desenvolvimento da nação. O combate à 
corrupção e ao crime organizado tem sido o objetivo 
de instituições públicas e privadas, nacional e interna-
cionalmente. Nesse combate, as nações unem esfor-
ços. No Brasil, os Poderes devem conjugar esforços. 
A independência de cada um não importa hostilidade 
e deve ser exercida harmonicamente. Esta Casa não 
deve adotar postura e tomar decisões que favoreçam 
o crime e os criminosos, ou que agravem o problema 
da morosidade da prestação jurisdicional, ou que de 
qualquer forma, constituam canais de obstrução da 
Justiça. Não é isso que de nós, representantes, espera 
o povo brasileiro. Os elementos de prova colhidos pe-
las comissões parlamentares de inquérito, quer seus 
trabalhos tenham sido concluídos ou não, devem ser 
cedidos, no original ou por cópia autenticada, ao Poder 
Judiciário, desde que requisitados. Pouco importa se 
os documentos e os dados estão cobertos pelo sigilo, 
porque este será assegurado no processo judicial. O 
Tesouro Nacional deve ser poupado do desperdício, 
de gastos em dobro para o mesmo trabalho e para o 
mesmo fim. Se as provas já foram obtidas por um dos 
Poderes, não se há de exigir que o outro proceda à 
busca dessas mesmas provas “ab ovo”, repetindo os 
mesmos passos já trilhados. Não se trata, apenas, de 
economia processual, mas, também, de economia de 
tempo e de dinheiro do contribuinte.

Por tais fundamentos, voto pela resposta afir-
mativa à consulta, de modo que as requisições do 
Poder Judiciário sejam atendidas, obrigatoriamente, 
e as do Poder Executivo e do Ministério Público, fa-
cultativamente.

Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2003. 
– Deputada Juíza Denise Frossard.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO 
CUSTÓDIO MATTOS

Em resposta à presente consulta, o Sr. Relator 
manifestou-se em sentido contrário ao atendimento de 
pedidos, para o envio de documentos sigilosos pro-
duzidos ou recebidos por Comissões Parlamentares 
de Inquérito que não concluíram os seus trabalhos, a 
exemplo da CPI CBF/NIKE.

Nesse e em outros casos, as CPIs se extinguiram 
sem votar o Relatório Final, e, na hipótese, os docu-
mentos sigilosos recolhidos pelo órgão foram coloca-
dos sob guarda da Mesa da Câmara dos Deputados, 
a fim de assegurar a sua confidencialidade.
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Na verdade o sigilo no caso deve estar condi-
cionado ao interesse público, não podendo, por outro 
lado, servir para acobertar crimes. Segundo a autoriza-
da opinião de Nelson Hungria, o segredo documental 
não é indevassável, “desde que, atrás dele, ou no seu 
bojo haja um ilícito penal ou civil ou um ilícito adminis-
trativo”. (conf. ac. no MS nº 1.599/53-DF, no STF, rel. 
Min. Luiz Gallotti)

Adoto entendimento contrário ao do Senhor Re-
lator, pelos seguintes motivos:

a entrega de documentos, pela Câmara dos Depu-
tados, nos termos do art. 38 da Lei n.º 4.595/64, é, 
em princípio, permitida, tendo em vista dar o diploma 
legal poderes à Justiça para determinar quebra do 
sigilo bancário;

a circunstância de estar o documento sob a cus-
tódia desta Casa, não pode se sobrepor à prerrogativa 
do Judiciário;

a Resolução n.º 29/93 e a Lei n.º 8.159/91 res-
salvam a possibilidade de acesso daquele Poder a 
material sigiloso, desde que formalizado o pedido pelo 
juízo competente. 

Quanto à solicitação do Ministério Público, en-
volvendo documentos protegidos pela cláusula de 
sigilo, esta só deve ser atendida se concernente a ilí-
citos apurados através de Comissão Parlamentar de 
Inquérito e se o pedido obtiver a concordância do juiz 
da causa.

A posição ora manifestada encontra respaldo na 
Consulta nº 04/95, relatada pelo Deputado Régis de 
Oliveira, em 28 de maio de 1996, e aprovada nesta 
Comissão.

Portanto, em meu nome e no da Bancada do 
PSDB, voto no sentido de serem atendidas pela Co-
missão Especial de Documentos Sigilosos, na forma 
acima, solicitações recebidas da Justiça, podendo ser 
a esta enviadas cópias de papéis sigilosos e outros 
produzidos ou recebidos por Comissões Parlamenta-
res de Inquérito, tenham estas concluído ou não seus 
trabalhos.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2003. – 
Deputado Custódio Mattos.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO 
SÉRGIO MIRANDA

I – Relatório 

A Comissão Especial de Documentos Sigilosos 
encaminha a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação, nos termos do art. 32, III, c, do Regi-
mento Interno, a Consulta em epígrafe.

Conforme já reportado no relatório apresentado 
pelo ilustre deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, e que 

aqui reproduzimos, a Consulta supracitada, de maneira 
essencial, vem assim formulada:

“.... vem recebendo [a Comissão Especial] 
expedientes de órgãos dos Poderes Judiciário 
e Executivo e do Ministério Público solicitando 
cópias de documentos sigilosos constantes 
dos autos de comissões parlamentares de 
inquérito que não concluíram seus trabalhos, 
a exemplo da CPI CBF/NIKE.

Há casos, porém, que, ao deixarem de 
votar, o relatório final, as CPI se extinguem 
sem concluir os seus trabalhos. Em tal hipóte-
se, transfere-se para a Mesa da Câmara dos 
Deputados a confidencialidade dos documen-
tos sigilosos.

À vista do exposto, consulto:
Considerando a existência de decisão 

anterior dessa Comissão quanto ao acesso 
aos documentos externos obtidos por quebra 
de sigilo (Consulta n.º 04, de 1995), ‘deve a 
Comissão Especial de Documentos Sigilosos 
atender a solicitações recebidas de órgãos 
dos Poderes Judiciário e Executivo ou do Mi-
nistério Público de envio de cópias de docu-
mentos sigilosos produzidos ou recebidos por 
comissões parlamentares de inquérito que não 
concluíram os seus trabalhos?’ “ 

O ilustre Relator apresentou parecer contrário 
ao atendimento das solicitações dos órgãos do Poder 
Judiciário, Poder Executivo e Ministério Público.

É o relatório.

II – Voto em Separado

O nobre deputado LUIZ EDUARDO GREENHAL-
GH, na condição de Relator da proposição em tela, 
ofereceu parecer no sentido de que a Comissão “não 
deve tornar disponíveis documentos sigilosos produ-
zidos ou recebidos por comissões parlamentares de 
inquérito que não concluíram os seus trabalhos”.

Para tanto, tomou como base decisão anterior, 
proferida por esta Comissão em resposta à Consulta 
n.º 04, de 1995, em que se chegou à conclusão de 
que não haveria “razão ou fundamento que autorize 
ou imponha à Câmara dos Deputados a entrega ou 
liberação de documentos de natureza sigilosa de que 
seja depositária, ao Poder Judiciário ou por requisição 
ou solicitação do douto Ministério Público”.

Importante que se diga que já naquela época 
essa decisão não se constituía em matéria pacífica 
dentro desta Comissão, tanto assim que foi derrotado 
o parecer do Relator originário, que entendia de modo 
diferente do acima disposto, e adotado como parecer 
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vencedor o voto em separado do nobre dep. Ibrahim 
Abi-Ackel. 

Partindo da mesma premissa da decisão ante-
rior, o ilustre Relator da consulta atual infere que se a 
Câmara não deve entregar documentos sigilosos que 
restaram sob sua guarda no caso de CPIs concluídas, 
ainda menos razão haveria para entregá-los em caso 
de CPIs não concluídas, nas quais não houve, portanto, 
a formação de um juízo majoritário ou posicionamento 
definitivo sobre a matéria.

Em que pese a autoridade das análises feitas so-
bre o assunto pelo ilustre Relator, no caso atual, e do 
ilustre deputado Ibrahim Abi-Ackel, relator do parecer 
vencedor da Consulta n.º 04, de 1995, corroborado 
ainda pelo voto em separado apresentado pelo não 
menos ilustre deputado Jarbas Lima naquela consul-
ta anterior, entendemos que o assunto é, no mínimo, 
controverso.

Em primeiro lugar, é bom que se ressalte que o 
entendimento esposado por esta Comissão, no pas-
sado, se deu antes da edição da Lei Complementar 
n.º 105, de 10 de janeiro de 2001, que “Dispõe sobre 
o sigilo das operações de instituições financeira e dá 
outras providências”, o que, por si só já implicaria a 
necessidade de reexaminar a matéria, como temos 
hoje a oportunidade de fazê-lo, e tanto mais neces-
sário quando se observa que a discussão havida na 
época orbita em torno da interpretação do art. 38 da 
Lei n.º 4.595/64, que foi revogado expressamente pela 
Lei Complementar supracitada.

A Consulta da Comissão Especial de Documentos 
Sigilosos pede a manifestação sobre o atendimento de 
“pedidos de órgãos dos Poderes Judiciário, Executi-
vo e do Ministério Público para o envio de documen-
tos sigilosos produzidos ou recebidos por Comissões 
Parlamentares de Inquérito que não concluíram seus 
trabalhos”.

Antes de mais nada, entendemos que devemos 
separar situações que são absolutamente díspares, ou 
seja, entendemos que a origem da solicitação importa 
em tratamento diferenciado, quer se trate de uma so-
licitação de órgãos do Poder Judiciário, quer se trate 
de solicitação de órgãos do Executivo ou do Ministé-
rio Público e que, portanto, é mister analisar cada um 
desses casos em separado.

Vejamos, primeiro, a situação de uma solicitação 
oriunda do Poder Judiciário.

a) a relação entre o sigilo constitucional e o Ju-
diciário

O art. 5º, XII, da Constituição Federal determina:

“Art. 5º....................................................
XII – é inviolável o sigilo da correspondên-

cia e das comunicações telegráficas, de dados 

e das comunicações telefônicas, salvo, no úl-
timo caso, por ordem judicial, nas hipóteses 
e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual 
penal;” (negritos nossos)

É, portanto, no âmbito desse artigo que 
nos movemos quando tratamos de documentos 
sigilosos, uma vez que o sigilo que se preten-
da afetar a qualquer outro documento que não 
aos mencionados nesse inciso não se cobre da 
garantia constitucional da inviolabilidade.

Embora o inciso mencione a possibilidade 
apenas da quebra do sigilo das comunicações 
telefônicas, decisões reiteradas do STF já de-
terminaram que também a inviolabilidade do 
sigilo da correspondência, das comunicações 
telegráficas e, em particular, dos dados (entre 
os quais se incluem o sigilo bancário e o sigilo 
fiscal) não será mantida, em determinadas cir-
cunstâncias, uma vez que as garantias cons-
titucionais não podem ser um biombo para o 
encobrimento de práticas ilícitas.

Corroborando esse entendimento juris-
prudencial, a Lei 9.034, de 3 de maio de 1995, 
que “Dispõe sobre a utilização de meios ope-
racionais para a prevenção e repressão de 
ações praticadas por organizações crimino-
sas”, estipula, em seu art. 2º, inciso III, que são 
permitidos, em qualquer fase de persecução 
criminal, o procedimento de investigação e 
formação de provas concernente no “acesso 
a dados, documentos e informações fiscais, 
bancárias, financeiras e eleitorais”.

Em seu Capítulo II, especificamente voltado para 
dispor sobre a preservação do sigilo constitucional, o 
mesmo diploma legal atribui ao juiz a realização da 
diligência pessoalmente e a adoção do mais rigoroso 
segredo de justiça, e especifica como devem ser os 
procedimentos para a preservação do sigilo.

A mesma lei estabelece, no art. 2º, inciso IV (in-
ciso incluído pela Lei n.º 10.217, de 11.04.2001) que 
“a captação e a interceptação ambiental de sinais ele-
tromagnéticos, óticos ou acústicos, e o seu registro e 
análise” poderão ser procedidos, dependendo, no en-
tanto, como diz em continuação, de “circunstanciada 
autorização judicial”.

As Comissões Parlamentares de Inquérito tam-
bém detêm competência para a quebra do sigilo cons-
titucional diretamente, e isso ficou sacramentado de-
finitivamente na Lei Complementar n.º 105/2001, em 
atenção aos amplos poderes de investigação próprios 
das autoridades judiciais que lhes foram conferidos 
pelo constituinte.
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Se alguma dúvida restasse sobre a competência 
do Judiciário para quebrar a inviolabilidade do sigilo 
constitucional e sua competência para arrecadar do-
cumentos sigilosos onde quer que eles se encontrem, 
a Lei 8.159, de 08 de janeiro de 1991 a espancou, ao 
determinar, no art. 24 e seu parágrafo único:

“Art. 24. Poderá o Poder Judiciário, em 
qualquer instância, determinar a exibição re-
servada de qualquer documento sigiloso, sem-
pre que indispensável à defesa de direito pró-
prio ou esclarecimento de situação pessoal 
da parte.

Parágrafo único. Nenhuma norma de or-
ganização administrativa será interpretada de 
modo a, por qualquer forma, restringir o dis-
posto neste artigo.”

Assim, mesmo que houvesse norma interna, de 
cunho administrativo, que vedasse à Câmara dos Depu-
tados atender às solicitações de acesso a documentos 
sigilosos que estejam sob a guarda desta Casa, essa 
norma não poderia ser oposta ao Judiciário.

O que ocorre, no entanto é que, ao contrário, a 
norma interna da Câmara dos Deputados que trata des-
se assunto estabelece que as solicitações do Judiciário 
devem ser atendidas, como demonstraremos.

b) da norma interna da Câmara sobre documen-
tos sigilosos

A norma interna a respeito dos documentos sigi-
losos, na Câmara dos Deputados, está consubstancia-
da na Resolução n.º 29, de 1993, em plena vigência, 
a qual proclama, em seu art. 1º, que:

“Art. 1º . Os documentos de natureza os-
tensiva e sigilosa produzidos ou recebidos pela 
Câmara dos Deputados, no exercício de suas 
funções parlamentares e administrativas, serão 
tratadas na forma desta Resolução.”

Essa norma é, portanto, o que deve balizar a 
nossa decisão sobre o tratamento a ser dado aos do-
cumentos sigilosos que acaso estejam sob a guarda 
de órgão ou comissão da Câmara dos Deputados. É 
ela que devemos consultar, antes de mais nada, sobre 
os procedimentos a adotar.

Reza o art. 12 dessa Resolução:

“Art. 12. Poderão ter acesso a documento 
classificado, na vigência do prazo do sigilo:

I – o parlamentar em exercício ou funcio-
nário, em razão de ofício;

II – comissões parlamentares de inquéri-
to e outras que, por resolução da Câmara dos 
Deputados, sejam investidas de igual poder;

III – a Justiça, toda vez que requisitado.” 
(negritos nossos).

Esse é o ponto fulcral de nosso entendimento.
Como podemos interpretar que os documentos 

sigilosos não devem ser entregues ao Poder Judiciário, 
se a norma interna que rege o tratamento a ser dado 
a esses documentos diz expressamente que eles po-
derão ser entregues, toda vez que requisitados pelo 
Poder Judiciário?

Por outro lado, como vimos acima, a Constituição 
e a legislação infraconstitucional atribuem expressa-
mente ao Poder Judiciário o poder de quebrar o sigilo 
de documentos, dados e comunicações e de arreca-
dá-los onde quer que estejam.

Sob que argumento poderíamos negar o acesso 
do Judiciário aos documentos sigilosos sob a guarda 
desta Casa, se a norma interna e a legislação comum 
assim o determinam?

c) o princípio da legalidade em procedimentos 
administrativos na Câmara dos Deputados

Impende observar que trata-se, aqui, de procedi-
mento administrativo, não de procedimento legislativo, 
e que, no que tange a procedimentos administrativos, 
a Câmara dos Deputados está adstrita ao princípio da 
estrita legalidade administrativa, tão bem definida por 
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, quando diz 
que esse princípio “implica subordinação completa do 
administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde 
o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, 
devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das 
finalidades normativas”1.

Tornou-se clássica a definição que sobre o prin-
cípio da legalidade preleciona HELY LOPES MEIREL-
LES:

“A legalidade, como princípio de admi-
nistração (CF, art. 37, caput), significa que o 
administrador está, em toda a sua atividade 
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e 
às exigências do bem comum, e deles não se 
pode afastar ou desviar-se, sob pena de prati-
car ato inválido e expor-se a responsabilidade 
disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

(...)
Na Administração Pública não há liber-

dade nem vontade pessoal. Enquanto na ad-
ministração particular é lícito fazer tudo que a 
lei não proíbe, na Administração Pública só é 
permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para 
o particular significa ‘pode fazer assim’; para 
o administrador público significa ‘deve fazer 
assim’.”2
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Portanto, somos de opinião que devemos nos ater 
estritamente às normas existentes sobre a matéria, se-
jam elas normas legais comuns ou normas internas, 
emanadas de resoluções da própria Casa.

À luz do acima dito, gostaríamos de analisar ain-
da os limites de discricionariedade que nos cabem, no 
caso em pauta.

d) a questão da discricionariedade
A uma primeira e superficial leitura, a norma in-

terna poderia parecer estar afirmando a mera possibi-
lidade de que o Judiciário tenha acesso a documentos 
classificados como sigilosos. O comando da norma é 
“poderão”, o que pode soar como indicação de uma 
faculdade discricionária, e não de obrigação da Câ-
mara dos Deputados.

Diga-se desde logo, no entanto, que mesmo que 
assim fosse, uma coisa é entender isso como um es-
paço de discricionariedade, que permite ao Legislativo 
examinar, caso a caso, cada solicitação do Poder Ju-
diciário e decidir pelo seu entendimento ou não. Outra 
coisa muito diferente é responder à consulta formula-
da pela Comissão Especial de Documentos Sigilosos 
com a afirmação de que não poderão ser atendidas as 
solicitações do Poder Judiciário, de plano.

Essa resposta simplesmente anula a norma in-
terna existente. A norma diz “poderá”, e a resposta à 
Consulta diz “não poderá”, diz o contrário do que diz 
a norma, sem matizamento na resposta, contradiz a 
norma interna, desdiz, revoga a norma interna.

Não é esse o papel da CCJR. Não editamos aqui 
Resoluções, mas interpretamos as existentes. E a in-
terpretação não pode ser frontalmente oposta à letra 
da norma.

Ademais, vamos mais longe, e entendemos que 
a norma expressa na Resolução n.º 12 não traduz fa-
culdade discricionária, mas mandamento a que a Câ-
mara dos Deputados está vinculada.

Isso, em primeiro lugar, porque há normas le-
gais que atribuem ao Judiciário o papel de autorizar 
e proceder à quebra de sigilo bancário, falando a Lei 
n.º 9.034/95, inclusive, em diligências pessoais dos ju-
ízes para concretizar a arrecadação dos documentos 
e dados sigilosos.

Seria de se inferir, embora não esteja expressa-
mente dito nesses diplomas legais, que também seria 
possível arrecadar-se tais documentos se estivessem 
sob a guarda do Legislativo.

Isso já é feito rotineiramente, pelo Judiciário, 
quando se trata de buscar tais documentos junto ao 
Executivo, sem que se considere isso uma interferência 
indevida na autonomia daquele Poder. Por que seria 
de considerar-se que seria uma interferência na auto-
nomia do Legislativo, em caso similar?

Além disso, a redação adotada pela Resolução 
n.º 12, que diz que “poderão ter acesso a documento 
classificado, na vigência do prazo do sigilo”, é comple-
tada, in fine, pela expressão “a Justiça, toda vez que 
requisitado”, o termo “toda vez” expressando inequi-
vocamente obrigatoriedade. Como o Judiciário poderia 
ter acesso aos documentos sigilosos toda vez que os 
requisitasse, se isso fosse uma faculdade discricionária 
da Câmara, que poderia conceder-lhes o acesso uma 
vez sim, outra não?

Ademais, não se pode entender que em relação 
aos outros agentes que “poderão” ter acesso aos do-
cumentos, discriminados nos incisos I e II do mesmo 
artigo supracitado, se trate de faculdade discricionária, 
pois não cabe, evidentemente, negar o acesso a tais 
documentos aos deputados (inciso I) e às Comissões 
Parlamentares de Inquérito (inciso II).

Se em relação aos deputados e às Comissões 
Parlamentares de Inquérito não se pode, evidentemen-
te, falar em faculdade discricionária, por que estabele-
ceria essa norma uma faculdade discricionária apenas 
em relação ao Poder Judiciário (inciso III)?

Como devemos, portanto, interpretar o disposto 
no art. 12 da Resolução n.º 29, de 1993?

Em nosso entendimento, o “poderão” ali estam-
pado concede uma faculdade, sim, mas dirigida aos 
agentes que passa a mencionar nos incisos subse-
quentes, a saber, aos deputados, às Comissões Par-
lamentares de Inquérito e outras investidas de igual 
poder pela Câmara dos Deputados e à Justiça.

Essa é, portanto, uma faculdade que a norma 
confere a esses agentes, a de terem acesso aos do-
cumentos sigilosos. E, em sendo assim, constitui-se 
também em direito subjetivo dos mesmos.

e) da economia processual e do bem comum
Um dos argumentos expendidos, quando da Con-

sulta n.º 4, de 1995, que antecedeu a atual, para res-
ponder negativamente à possibilidade de atender a so-
licitações do Poder Judiciário, assim se expressava:

“Pelas razões expostas, esta Comissão 
de Constituição e Justiça responde à Consul-
ta n.º 4, de 1995, afirmando que sendo esta 
Casa depositária de documentos obtidos, no 
uso de suas atribuições, pela quebra do si-
gilo bancário (art. 38 da Lei 4.595/64) e que 
informam seus estudos ou investigações, não 
são disponíveis para requisições pelo Poder 
Judiciário ou Ministério Público que são titu-
lares de vias próprias para obtê-los em suas 
fontes primárias”.

Ora, se o Poder Judiciário pode obter as mesmas 
informações por vias próprias, isso não obsta a que seja 



Março de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 16 06765 

do interesse público que a investigação conduzida por 
um órgão de Poder Público, no caso o Legislativo, em 
que se levantou documentação relevante à comprova-
ção de eventual delito, seja encaminhada a um órgão 
de outro Poder Público, ou seja, ao Judiciário, que é a 
instituição que detém competência para dar continui-
dade a essas investigações, se a tanto provocada.

É visível que é de interesse público que os es-
forços e recursos, financeiros, de pessoal, de tempo, 
investidos nessas investigações não precisem ser re-
petidos por outro Poder. É o princípio mesmo de eco-
nomia processual que aqui está em jogo

Isso ficaria mais fácil de visualizar se, em vez de 
documentos sigilosos, estivéssemos tratando de docu-
mentos não classificados como tal, produzidos por uma 
CPI e aos quais o Judiciário solicitasse acesso. Seria 
no mínimo incongruente responder, nesses casos, que 
o Judiciário se reportasse às fontes primárias e se des-
se a todo o trabalho de investigação. Ficaria evidente 
que se estaria condenando o Poder Público, do qual 
tanto o Judiciário como o Legislativo são expressões, 
a fazer em dobro e repetir esforços já feitos.

A situação se altera radicalmente quando tais 
documentos são classificados como sigilosos? En-
tendemos que não.

Não podemos concordar, por exemplo, com a 
afirmação do nobre dep. Jarbas Lima, proferida em 
voto em separado na mesma consulta n.º 4, de 1995, 
em que comenta:

“Em outras palavras, documentos que 
são caracterizados como sigilosos, e para 
os quais a quebra dessa classificação se faz 
pela CPI com toda a cautela legal (inclusi-
ve constitucional), com fim específico para a 
apuração de fato determinado, depois de não 
aproveitados ficariam à mercê de solicitações 
externas de outra natureza, motivadas sabe-
se lá por que razões. A Câmara não deve se 
prestar ao papel de arquivista de outro Poder 
ou instituição”.

Entendemos que se trata de uma defesa das 
prerrogativas da Câmara dos Deputados feita com a 
melhor das intenções mas sob um prisma errôneo.

Na verdade, o que se deve enfatizar, em primeiro 
lugar, é que, se o Poder Judiciário tem poderes para 
conseguir os mesmos documentos sigilosos direta-
mente das fontes, isso deve contar a favor da possibi-
lidade de que lhe sejam destinados pela Câmara tais 
documentos, não contra a hipótese, pois é evidente 
que o constituinte entendeu que aquele órgão poderia 
ter acesso a tais documentos.

Se a Constituição Federal concedeu poderes 
à Justiça para determinar o rompimento do sigilo no 
interesse da apuração processual de delitos, foge à 
lógica que não possa solicitar tais documentos a ou-
tro Poder.

Ao contrário, entendemos, sim, que o Poder Ju-
diciário pode obter desta Casa o acesso a tais docu-
mentos, e que isso atende ao interesse público e ao 
bem comum.

E ao formular esse entendimento, não podemos 
deixar de concluir pela necessidade de se alterar a in-
terpretação dada por esta Comissão quando respondeu 
à Consulta n.º 4, de 1995, pois nos parece evidente 
que também os documentos sigilosos produzidos ou 
recebidos pelas Comissões Parlamentares de Inqué-
rito que tiveram sua tramitação concluída, ou qualquer 
outro documento que esteja sob a guarda da Câmara 
dos Deputados, devem ser disponibilizados, quando 
solicitados pelo Poder Judiciário.

Ao fazer isso, a Câmara não se transforma em 
mera arquivista de outro Poder, não sofre nenhuma 
capitis deminutio, nenhum rebaixamento em sua dig-
nidade, pois não poderia sofrê-lo com prestar um ser-
viço ao bem comum.

f) a preservação do sigilo com a entrega ao Ju-
diciário

Observe-se que atender a tais solicitações do 
Judiciário não é o mesmo que dar publicidade a tais 
documentos. Os documentos não perdem nada de 
seu caráter sigiloso quando o Judiciário tem acesso a 
eles, e como tais devem ser tratados por este Poder, 
da mesma forma como trata os documentos sigilosos 
a que tem acesso por via direta.

Aplicam-se aqui as mesmas cautelas previstas 
no Capítulo II da Lei n.º 9.034, de 03 de maio de 1995, 
garantindo-se que tais documentos sejam classificados 
como segredo de justiça.

g) a situação do Poder Executivo e do Ministé-
rio Público

Como afirmamos ab initio, são diferentes as si-
tuações do Poder Judiciário e aquelas do Poder Exe-
cutivo e do Ministério Público.

Os argumentos com que defendemos o atendi-
mento de solicitações advindas do Poder Judiciário 
não beneficiam as solicitações emanadas do Ministério 
Público e do Poder Executivo. 

Entendemos, em primeiro lugar, que a Constitui-
ção Federal não atribuiu a estes o poder de quebrar si-
gilo diretamente, sem a intermediação do Judiciário.

Com efeito, a Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993, que “Dispõe sobre a organização, as 
atribuições e o estatuto do Ministério Público da União”, 
estabelece, em seu art. 6º,...:
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“Art. 6º Compete ao Ministério Público 
da União:

...............................................................
XVIII – representar:
a) ao órgão judicial competente para que-

bra de sigilo da correspondência e das comu-
nicações telegráficas, de dados e das comu-
nicações telefônicas, para fins de investigação 
criminal ou instrução processual penal, bem 
como manifestar-se sobre representação a ele 
dirigida para os mesmos fins;

............................................................. “

Portanto, embora seja o titular da competência 
de iniciar a persecutio criminis nas ações penais 
públicas, mesmo assim o Ministério Público deve re-
querer a interferência do Judiciário quando se trata da 
quebra de sigilo.

Em segundo lugar, as normas internas também 
não contemplam os órgãos do Poder Executivo e do 
Ministério Público entre os que podem ter acesso a 
documentos sigilosos sob custódia desta Casa.

Em conclusão, entendemos que as solicitações 
desses órgãos devem ser encaminhadas ao Poder Ju-
diciário, e não diretamente à Câmara dos Deputados. 
Entendendo a sua necessidade para o bom andamen-
to da investigação criminal ou da instrução processual 
penal, o Judiciário, por sua vez, é quem encaminhará o 
requerimento correspondente ao Poder Legislativo.

Por tudo isso, somos de parecer que a Consulta 
n.º 1, de 2003, deve ser respondida: a) afirmativamente, 
quanto ao atendimento de pedidos emanados de ór-
gãos do Poder Judiciário, para o envio de documentos 
sigilosos produzidos ou recebidos por Comissões Par-
lamentares de Inquérito que não concluíram os seus 
trabalhos; b) no sentido também do atendimento das 
solicitações do Judiciário referentes aos documentos 
produzidos ou recebidos por CPIs que tenham con-
cluído seus trabalhos, ou qualquer outro documentos 
que se encontre sob a guarda da Câmara dos Depu-
tados, alterando-se, em decorrência, a interpretação 
dada em resposta à Consulta n.º 4, de 1995; e c) deve 
ser respondida negativamente, quanto às solicitações 
emanadas diretamente de órgãos do Poder Executivo 
ou do Ministério Público, devendo estes encaminhar 
suas solicitações ao Poder Judiciário que, analisando 
a necessidade desses documentos para fins de investi-
gação criminal ou instrução processual penal, solicitará, 
ou não, tais documentos à Câmara dos Deputados. 

São esses os esclarecimentos que entendemos 
que devem ser prestados à Comissão Especial de 
Documentos Sigilosos, em resposta à Consulta por 
ela formulada.

Sala da Comissão, de de 2003. – Deputado 
Sérgio Miranda

SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, item I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

DECLARAR VAGA a função comissionada de 
Assistente de Gabinete, FC-05, do Quadro Permanen-
te da Câmara dos Deputados, no Gabinete do Líder 
do Partido dos Trabalhadores, exercida pelo servidor 
MATEUS AFONSO MEDEIROS, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnica Legislativa, Classe “B”, Padrão 36, ponto 
nº 6.633, em virtude de seu falecimento ocorrido em 
30 de janeiro do corrente ano.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item 
I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 
1990, resolve:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ADE-
MIR MALAVAZI, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico 
em Comunicação Social, Classe Especial, Padrão 43, 
ponto nº 6.313, da função comissionada de Chefe do 
Serviço de Acompanhamento de Reportagens, FC-
06, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, 
que exercia na Coordenação Agência de Notícias, da 
Secretaria de Comunicação Social, a partir de 18 de 
fevereiro do corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ELIZEU 
DANIEL TAVARES DA SILVA, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Operador de Audiovisual, Classe Especial, Padrão 30, 
ponto nº 5.253, da função comissionada de Assistente 
de Finanças, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câma-
ra dos Deputados, que exercia no Departamento de 
Finanças, Orçamento e Contabilidade, a partir de 02 
de março do corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOR-
GE HENRIQUE PEREIRA CARTAXO DE ARRUDA, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista 
Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Es-
pecial, Padrão 45, ponto nº 3.233, da função comissio-
nada de Chefe da Seção de Suprimento de Notícias, 
FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exercia na Coordenação de Divulgação, da 
Secretaria de Comunicação Social, a partir de 04 de 
março do corrente ano.
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DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JOSE RUI 
CARNEIRO, ocupante de cargo da Categoria Funcional 
de Analista Legislativo – atribuição Assistente Técnico, 
Classe Especial, Padrão 45, ponto nº 4.044, da função 
comissionada de Assessor Técnico-Jurídico, FC-07, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exercia no Gabinete do Segundo Vice-Presidente, a 
partir de 1º de março do corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, JU-
LES RODRIGUES PEREIRA, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnica Legislativa, Classe “B”, Padrão 40, ponto 
nº 6.563, da função comissionada de Assistente de 
Gabinete, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do 
Partido dos Trabalhadores, a partir de 15 de fevereiro 
do corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MANOEL 
ROBERTO SEABRA PEREIRA, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnico em Comunicação Social, Classe Especial, Pa-
drão 44, ponto nº 6.326, da função comissionada de 
Diretor, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, que exercia na Coordenação do Jornal da 
Câmara dos Deputados, da Secretaria de Comunicação 
Social, a partir de 22 de fevereiro do corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MARCIO 
MARQUES DE ARAUJO, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, ponto 
nº 2.007, da função comissionada de Diretor, FC-09, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exercia na Secretaria de Comunicação Social, a partir 
de 18 de fevereiro do corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MAURO 
CUNHA BATISTA DE DEUS, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribui-
ção Adjunto Parlamentar, Classe Especial, Padrão 30, 
ponto nº 4.988, da função comissionada de Diretor, 
FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, que exercia na Coordenação de Divulgação, da 
Secretaria de Comunicação Social, a partir de 04 de 
março do corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MUCIO 
HOMERO ROCHA PIRES DE OLIVEIRA, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Operador de Audiovisual, Classe Especial, 

Padrão 30, ponto nº 5.297, da função comissionada 
de Assessor Técnico-Jurídico, FC-07, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na 
Procuradoria Parlamentar, a partir de 04 de março do 
corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PATRI-
CIA FIGUEIREDO ROEDEL, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnico em Comunicação Social, Classe Especial, 
Padrão 44, ponto nº 6.291, da função comissionada 
de Chefe do Serviço de Edição, FC-06, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na 
Coordenação Agência de Notícias, da Secretaria de 
Comunicação Social, a partir de 22 de fevereiro do 
corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, PAULO 
CESAR PEREIRA DOS SANTOS, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnico em Comunicação Social, Classe Especial, 
Padrão 44, ponto nº 6.312, da função comissionada 
de Diretor, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exercia na Coordenação Agência 
de Notícias, da Secretaria de Comunicação Social, a 
partir de 22 de fevereiro do corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item I, da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RONALDO 
RODRIGUES DA SILVA, ocupante de cargo da Catego-
ria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição Agente 
de Serviços Legislativos, Classe Especial, Padrão 30, 
ponto nº 2.645, da função comissionada de Chefe de 
Seção, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, que exercia no Departamento Técnico, a 
partir de 1º de março do corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, RUY 
DOS SANTOS SIQUEIRA, ocupante de cargo da Ca-
tegoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Adjunto Parlamentar, Classe Especial, Padrão 30, pon-
to nº 4.664, da função comissionada de Secretário de 
Comissão, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exercia na Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias, da Coordenação de Comissões 
Permanentes, do Departamento de Comissões, a partir 
de 09 de março do corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SIMO-
NE RAVAZZOLLI, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técni-
co em Comunicação Social, Classe Especial, Padrão 
44, ponto nº 6.311, da função comissionada de Chefe 
da Seção de Arquivo, FC-05, do Quadro de Pessoal 



06768 Quarta-feira 16 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Março de 2005

da Câmara dos Deputados, que exercia na Coorde-
nação Rádio Câmara dos Deputados, da Secretaria 
de Comunicação Social, a partir de 22 de fevereiro do 
corrente ano.

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, item I, 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SONIA 
ANDREA BAIOCCHI MACEDO, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 30, 
ponto nº 4.521, da função comissionada de Chefe do 
Serviço Fotográfico, FC-06, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, que exercia na Coordenação 
de Divulgação, da Secretaria de Comunicação Social, 
a partir de 03 de março do corrente ano.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item 
I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, resolve:

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
ADEMIR MALAVAZI, ocupante de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Técnico 
em Comunifcação Social, Classe Especial, Padrão 43, 
ponto nº 6.313, para exercer, a partir de 18 de fevereiro 
do corrente ano, na Secretaria de Comunicação Social, 
a função comissionada de Diretor, FC-09 do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformada 
pelo parágrafo único do artigo 1º do Ato da Mesa nº 
96, de 19 de junho de 1998.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 13 
da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, AM-
NERES SANTIAGO PEREIRA MAURÍCIO, ocupante 
de cargo da Categoria Funcional de Analista Legisla-
tivo – atribuição Técnica Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 45, ponto nº 3.885, para exercer, a partir de 
22 de fevereiro do corrente ano, na Coordenação do 
Jornal da Câmara dos Deputados, da Secretaria de 
Comunicação Social, a função comissionada de Di-
retora, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, criada pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 
105, de 7 de outubro de 1998.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
ELIZEU DANIEL TAVARES DA SILVA, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Operador de Audiovisual, Classe Especial, 
Padrão 30, ponto nº 5.253, para exercer, a partir de 
02 de março do corrente ano, na Secretaria de Comu-
nicação Social, a função comissionada de Assistente 
Técnico, FC-06, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, criada pelo artigo 1º do Ato da Mesa 
nº 10, de 04 de março de l999.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
GILMAR DE MORAIS BEZERRA, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atri-
buição Agente de Polícia Legislativa, Classe Especial, 
Padrão 30, ponto nº 3.390, para exercer, a partir de 21 
de fevereiro do corrente ano, na Diretoria de Recursos 
Humanos, a função comissionada de Assessor Téc-
nico, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, criada pelo Ato da Mesa nº 27, de 20 de 
agosto de 2003.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 13 
da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, JOR-
GE HENRIQUE PEREIRA CARTAXO DE ARRUDA, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analis-
ta Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe 
Especial, Padrão 45, ponto nº 3.233, para exercer, a 
partir de 04 de março do corrente ano, na Coordenação 
de Divulgação, da Secretaria de Comunicação Social, 
a função comissionada de Diretor, FC-07, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, transformada 
pelo § único do artigo 2º do Ato da Mesa nº 96, de 19 
de junho de 1998.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
JOSE RUI CARNEIRO, ocupante de cargo da Cate-
goria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Assistente Técnico, Classe Especial, Padrão 45, ponto 
nº 4.044, para exercer, a partir de 1º de março do cor-
rente ano, na Assessoria de Relações Internacionais, 
do Gabinete do Presidente, a função comissionada de 
Chefe da Assessoria, FC-08, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa 
nº 08, de 1º de abril de 2003.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
JOSE UMBERTO DE ALMEIDA, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, 
ponto nº 4.199, para exercer, a partir de 15 de fevereiro 
do corrente ano, no Gabinete do Líder do Partido dos 
Trabalhadores, a função comissionada de Assistente 
de Gabinete, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, criada pelo artigo 1º do Ato da Mesa 
nº 36, de 30 de maio 2000.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
JULES RODRIGUES PEREIRA, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnica Legislativa, Classe “B”, Padrão 40, ponto 
nº 6.563, para exercer, a partir de 15 de fevereiro do 
corrente ano, no Gabinete do Líder do Partido dos 
Trabalhadores, a função comissionada de Assessor 
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Técnico, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nº 11, de 1º 
de abril de 2003.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
KARLO ERIC GALVÃO DANTAS, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnica Legislativa, Classe “B”, Padrão 40, ponto 
nº 6.542, para exercer, a partir de 02 de março do cor-
rente ano, no Departamento de Finanças, Orçamento 
e Contabilidade, a função comissionada de Assistente 
de Finanças, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, criada pelo artigo 1º do Ato da Mesa 
nº 37, de 30 de maio de 2000.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 13 
da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, LUIZ 
HENRIQUE DA ROCHA NETO, ocupante de cargo da 
Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atribuição 
Assistente Administrativo, Classe Especial, Padrão 30, 
ponto nº 5.381, para exercer, a partir de 17 de fevereiro 
do corrente ano, no Gabinete do Segundo-Secretário, a 
função comissionada de Assessor Técnico, FC-07, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criada 
pelo Ato da Mesa nº 09, de 1º de abril de 2003.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
MARCIO MARQUES DE ARAUJO, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Analista Legislativo – atribui-
ção Técnica Legislativa, Classe Especial, Padrão 45, 
ponto nº 2.007, para exercer, a partir de 09 de março 
do corrente ano, na Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias, da Coordenação de Comissões Perma-
nentes, do Departamento de Comissões, a função 
comissionada de Secretário de Comissão, FC-07, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, trans-
formada pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 20, de 06 
de junho de 1995.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
MARCOS CESAR SANTOS DE VASCONCELOS, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analis-
ta Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, Classe 
Especial, Padrão 45, ponto nº 4.198, para exercer, a 
partir de 15 de março do corrente ano, no Gabinete 
do Presidente, a função comissionada de Assessor 
Técnico, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, criada pelo Ato da Mesa nº 09, de 1º 
de abril de 2003.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Agentes de Serviços Legislativos, Classe 

Especial, Padrão 30, ponto nº 3.615, para exercer, a 
partir de 1º de março do corrente ano, no Departa-
mento Técnico, a função comissionada de Chefe de 
Seção, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, criada pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 
105, de 07 de outubro de 1998.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
MARILENE CARNEIRO MATOS, ocupante de cargo 
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo – atri-
buição Assistente Administrativo, Classe Especial, Pa-
drão 30, ponto nº 5.640, para exercer, a partir de 04 de 
março do corrente ano, na Procuradoria Parlamentar, 
a função comissionada de Assessor Técnico-Jurídico, 
FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, criada pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 82, de 
07 de junho de 2001.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
PATRICIA FIGUEIREDO ROEDEL, ocupante de car-
go da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Técnico em Comunicação Social, Classe 
Especial, Padrão 44, ponto nº 6.291, para exercer, a 
partir de 22 de fevereiro do corrente ano, na Coorde-
nação Agência de Notícias, a função comissionada de 
Diretora, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, transformada pelo Ato da Mesa nº 05, de 
27 de fevereiro de 2003.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
– atribuição Técnico em Comunicação Social, Classe 
Especial, Padrão 44, ponto nº 6.312, para exercer, a 
partir de 22 de fevereiro do corrente ano, na Coorde-
nação Rádio Câmara dos Deputados, da Secretaria de 
Comunicação Social, a função comissionada de Chefe 
da Seção de Arquivo, FC-05, do Quadro de Pessoal da 
Câmara dos Deputados, criada pelo artigo 1º do Ato 
da Mesa nº 85, de 02 de abril de 1998.

DESIGNAR POR ACESSO, na forma do artigo 
13 da Resolução nº 21, de 4 de novembro de 1992, 
SIMONE RAVAZZOLLI, ocupante de cargo da Cate-
goria Funcional de Analista Legislativo – atribuição 
Técnico em Comunicação Social, Classe Especial, 
Padrão 44, ponto nº 6.311, para exercer, a partir de 22 
de fevereiro do corrente ano, na Coordenação Agência 
de Notícias, da Secretaria de Comunicação Social, a 
função comissionada de Chefe de Serviço de Edição, 
FC-06, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Depu-
tados, criada pelo Ato da Mesa nº 05, de 27 de feve-
reiro de 2003.
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O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item 
I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 28 de junho de 
1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, resolve:

DESIGNAR EDIVALDO GOMES ARANTES, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico 
Legislativo – atribuição Operador de Audiovisual, Classe 
Especial, Padrão 30, ponto nº 5.252, 1º substituto do 
Chefe da Seção de Apoio de TV, FC-05, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, na Coordenação 
TV Câmara dos Deputados, da Secretaria de Comu-
nicação Social, em seus impedimentos eventuais, a 
partir de 08 de março do corrente ano.

DESIGNAR EDIVALDO GOMES ARANTES, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Téc-
nico Legislativo – atribuição Operador de Audiovi-
sual, Classe Especial, Padrão 30, ponto nº 5.252, 
1º substituto do Chefe da Seção de Transmissão ao 
Vivo, FC-05, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, na Coordenação TV Câmara dos Depu-
tados, da Secretaria de Comunicação Social, em seus 
impedimentos eventuais, a partir de 08 de março do 
corrente ano.

DESIGNAR EDIVALDO GOMES ARANTES, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técni-
co Legislativo – atribuição Operador de Audiovisual, 
Classe Especial, Padrão 30, ponto nº 5.252, 1º subs-
tituto do Chefe da Seção de Vídeos Especiais, FC-05, 
do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, na 
Coordenação TV Câmara dos Deputados, da Secre-
taria de Comunicação Social, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 08 de março do corrente ano.

DESIGNAR JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS 
AGNELLO, ocupante de cargo da Categoria Funcional 
de Técnico Legislativo – atribuição Operador de Má-
quinas, Classe Especial, Padrão 30, ponto nº 4.240, 1º 
substituto do Chefe de Núcleo, FC-06, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, do Departamento 
de Finanças, Orçamento e Contabilidade, no dia 30 de 
novembro de 2004.

DESIGNAR MARIA ELISABETE MARCICO DA 
COSTA, ocupante de cargo da Categoria Funcional 
de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legisla-
tiva, Classe “B”, Padrão 40, ponto nº 6.571, 1ª subs-
tituta do Secretário de Comissão, FC-07, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, da Comissão 
Parlamentar Conjunta do Mercosul, no dia 21 de feve-
reiro do corrente ano.

DESIGNAR PATRICIA FIGUEIREDO ROEDEL, 
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analis-
ta Legislativo – atribuição Técnico em Comunicação 
Social, Classe Especial, Padrão 44, ponto n.º 6.291, 

e JORGE HENRIQUE PEREIRA CARTAXO DE AR-
RUDA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de 
Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, 
Classe Especial, Padrão 45, ponto n.º 3.233, para subs-
tituírem, sucessivamente, o Diretor, FC-09, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, na Secretaria 
de Comunicação Social, em seus impedimentos even-
tuais, a partir de 09 de março do corrente ano.

DESIGNAR SIMONE RAVAZZOLLI, ponto nº 
6.311, e PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS, 
ponto nº 6.312, ocupantes de cargo da Categoria 
Funcional de Analista Legislativo – atribuição Téc-
nico em Comunicação Social, Classe Especial, Pa-
drão 44, para substituírem, sucessivamente, a Dire-
tora, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, na Coordenação Agência de Notícias, 
da Secretaria de Comunicação Social, em seus im-
pedimentos eventuais, a partir de 09 de março do 
corrente ano.

DESIGNAR SELVIRIA AFONSO GALVÃO, ocu-
pante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Le-
gislativo – atribuição Agente de Serviços Legislativos, 
Classe Especial, Padrão 30, ponto n.º 3.612, e DAVID 
EDUARDO ALMEIDA MASCARENHAS, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
– atribuição Agente de Conservação e Restauração, 
Classe Especial, Padrão 30, ponto n.º 4.263, para 
substituírem, sucessivamente, o Chefe de Serviço de 
Avulsos, FC-06, do Quadro de Pessoal da Câmara dos 
Deputados, na Coordenação de Apoio ao Plenário, 
da Secretaria-Geral da Mesa, em seus impedimentos 
eventuais, a partir de 1º de dezembro de 2004.

A P O S T I L A
O Presidente da Câmara dos Deputados declara 

que o servidor RICARDO LUIZ FIALHO COUTINHO, 
ponto n.º 116.004, passou a exercer o cargo em co-
missão de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, 
CNE-15, no Gabinete do Líder do Partido Progressista, 
a partir de 22 de fevereiro de 2005, nos termos do ar-
tigo 2º do Ato da Mesa n.º 12, de 1º de abril de 2003. 
(Processo n.º 104.793/2005).

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item 
I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de junho de 
1990, resolve:

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 14 de fevereiro 
de 2005, publicado no Diário da Câmara dos Depu-
tados do dia 15 subsequente, que nomeou HANILORI 
BRANDT REINKE para exercer, no Gabinete do Líder 
do Partido Trabalhista Brasileiro, o cargo em comissão 
de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados. 
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TORNAR SEM EFEITO o Ato de 21 de fevereiro 
de 2005, publicado no Diário da Câmara dos Deputados 
do dia 22 subsequente, que nomeou HELOISE ORRI-
CO CARNEIRO para exercer, no Gabinete do Líder do 
Partido Trabalhista Brasileiro, o cargo em comissão de 
Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados.

TORNAR SEM EFEITO o Ato de 21 de fevereiro 
de 2005, publicado no Diário da Câmara dos Depu-
tados do dia 22 subsequente, que nomeou TEREZI-
NHA ZARATINI ALEVATO para exercer, no Gabinete 
do Líder do Partido do Movimento Democrático Brasi-
leiro, o cargo em comissão de Assistente Técnico de 
Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item 
I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de junho de 
1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, CY-
NARA AYRES DE MENEZES MOUSINHO, ponto n.º 
112.104, do cargo em comissão de Assistente Técnico 
de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal 
da Câmara dos Deputados, que exerce na Secretaria-
Geral da Mesa.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, KA-
TIA SIMONE TIMOTEO DE MELO FERRAZ, ponto 
n.º 114.674, do cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na 
Coordenação de Registro Funcional, do Departamen-
to de Pessoal.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inci-
so I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
MARCELLA MACEDO SAMPAIO DE SOUZA, pon-
to n.º 113.710, do cargo em comissão de Assistente 
Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro 
de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exerce na 
Coordenação de Registro Funcional, do Departamen-
to de Pessoal.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, MA-
RIANA DE MELO MONTEIRO SOARES, ponto n.º 
116.015, do cargo em comissão de Assessor Técnico 
Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da Câma-
ra dos Deputados, que exercia na Comissão Especial 
Destinada a Efetuar Estudos em Relação às Matérias 

em Tramitação na Casa, cujo tema abranja o Sistema 

Tributário Nacional, a partir de 15 de março do cor-

rente ano.

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso I, 

da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, OSCAR 
COSME DOS SANTOS JUNIOR, ponto n.º 112.815, do 

cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 

Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 

dos Deputados, que exerce na Coordenação de Regis-

tro Funcional, do Departamento de Pessoal.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item 

I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 28 de junho de 

1990, e o artigo 6º da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990, resolve:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da 

Lei n.º 8.112, de 1990, MARIA DIRLENE TRINDADE 
MARQUES para exercer, na Comissão Especial Des-

tinada a Efetuar Estudos em Relação às Matérias em 

Tramitação na Casa, cujo tema abranja o Sistema Tri-

butário Nacional, o cargo em comissão de Assessor 

Técnico Adjunto B, CNE-10, do Quadro de Pessoal da 

Câmara dos Deputados, criado pelo Ato da Mesa nº 

12, de 20 de abril de 1999.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 

n.º 8.112, de 1990, MARISTELA AGRA DE SOUZA 
para exercer, na Coordenação de Registro Funcional, 

do Departamento de Pessoal, o cargo em comissão de 

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do 

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado 

pelo artigo 2º do Ato da Mesa nº 58, de 4 de abril de 

1997, combinado com o parágrafo único do artigo 5º 

do Ato da Mesa nº 27, de 20 de agosto de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 

n.º 8.112, de 1990, VERA LÚCIA DEPRÁ GALDINO 
para exercer, na Coordenação de Registro Funcional, 

do Departamento de Pessoal, o cargo em comissão de 

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do 

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado 

pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 70, de 7 de junho de 

2001, combinado com o parágrafo único do artigo 5º 

do Ato da Mesa nº 27, de 20 de agosto de 2003.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 15 de março de 

2005. – Deputado Severino Cavalcanti, Presidente.
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Janete Capiberibe - PSB
Jurandil Juarez - PMDB

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 - S.PART.

Amazonas
Átila Lins - PPS
Carlos Souza - PP
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PMDB
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PP
Anselmo - PT
Eduardo Valverde - PT
Hamilton Casara - PL
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Natan Donadon - PMDB
Nilton Capixaba - PTB

Acre
Chicão Brígido - PMDB
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
Júnior Betão - PL
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Ana Alencar - PSDB
Darci Coelho - PP
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB

Kátia Abreu - PFL
Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PMDB
Ronaldo Dimas - PSDB

Maranhão
Antonio Joaquim - PTB
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
André Figueiredo - PDT
Aníbal Gomes - PMDB
Antenor Naspolini - PSDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSDB
Arnon Bezerra - PTB
Bismarck Maia - PSDB
Gonzaga Mota - PSDB
Gorete Pereira - PMDB
Inácio Arruda - PCdoB
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
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 - PMDB
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 - PMDB
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 - PFL
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 - PDT
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Ivan Paixão - PPS
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PDT
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL

João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - 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
Ademir Camilo - PL
Ana Guerra - PT
Aracely de Paula - PL
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PMDB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PL
Carlos Willian - PMDB
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PTB
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
Ibrahim Abi-ackel - 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 Cunha - PT
Osmânio Pereira - PTB
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL



Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Saraiva Felipe - PMDB
Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Vadinho Baião - PT
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PSDB

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
Jair de Oliveira - PMDB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PMDB
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - S.PART.
André Costa - PT
André Luiz - S.PART.
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PL
Carlos Rodrigues - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley - PMDB
Dr. Heleno - PMDB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PFL
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
Luiz Sérgio - PT
Miro Teixeira - PT
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Renato Cozzolino - S.PART.
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Amauri Gasques - PL
Angela Guadagnin - PT

Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Ary Kara - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Durval Orlato - PT
Edinho Montemor - PL
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
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 Barbieri - PMDB
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
Silvio Torres - PSDB
Telma de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PL
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Barelli - PSDB
Wanderval Santos - PL
Xico Graziano - PSDB
Zarattini - PT
Zulaiê Cobra - PSDB

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL



Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMDB
Thaís Barbosa - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Welinton Fagundes - PL

Distrito Federal
Alberto Fraga - PTB
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PL
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Capitão Wayne - PSDB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PL
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Canedo - PP
Pedro Chaves - PMDB
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Sergio Caiado - PP
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 - PTB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PSB
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo - PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José 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 Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PFL
Valdir Colatto - PMDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
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
Henrique Fontana - PT
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - S.PART.
Luis Carlos Heinze - PP
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcísio Zimmermann - PT
Wilson Cignachi - PMDB
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Francisco Turra (PP)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Adão Pretto Guilherme Menezes
Anselmo Luci Choinacki
Assis Miguel do Couto Odair Cunha
João Grandão Reginaldo Lopes
Josias Gomes Vadinho Baião
Orlando Desconsi Vignatti
Vander Loubet Zé Geraldo

PMDB
Gervásio Oliveira Mauro Lopes
Leandro Vilela Osvaldo Reis
Moacir Micheletto Pedro Chaves
Odílio Balbinotti Rose de Freitas
Silas Brasileiro Wilson Cignachi
Waldemir Moka 2 vagas
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Betinho Rosado
Carlos Melles Eduardo Sciarra
Enéas Félix Mendonça
João Carlos Bacelar vaga do PV Francisco Rodrigues
Kátia Abreu Lael Varella
Osvaldo Coelho vaga do PC do B

Ronaldo Caiado
PSDB

Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes

Thame
Xico Graziano Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PL ocupa a vaga) Júlio Redecker
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PL Augusto Nardes
Dilceu Sperafico Benedito de Lira vaga do PL

Francisco Turra Érico Ribeiro
Luis Carlos Heinze Ivan Ranzolin vaga do PSB

Nélio Dias vaga do S.PART. Nelson Meurer
Zé Lima vaga do PSDB Sergio Caiado
Zonta

PTB
Carlos Dunga Airton Roveda
Iberê Ferreira Alberto Fraga
João Lyra Dr. Francisco Gonçalves
Nelson Marquezelli Josué Bengtson

PL
Almir Sá vaga do PSDB Tatico

Heleno Silva
(Dep. do PP ocupa a

vaga)
Welinton Fagundes 1 vaga
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
Cezar Silvestri 1 vaga

PSB

Luciano Leitoa
(Dep. do PP ocupa a

vaga)
PDT

Dr. Rodolfo Pereira Pompeo de Mattos
PC do B

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

1 vaga

PV
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a 1 vaga

vaga)
S.PART.

(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
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: Maria Helena (PPS)
1º Vice-Presidente: Átila Lins (PPS)
2º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
3º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Anselmo
Henrique Afonso Nilson Mourão
Zé Geraldo 2 vagas
Zico Bronzeado

PMDB
Ann Pontes Asdrubal Bentes
Lupércio Ramos Marcelo Castro
Natan Donadon 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre Marcos Abramo
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Anivaldo Vale
1 vaga Zenaldo Coutinho

PP
Agnaldo Muniz Suely Campos
Carlos Souza 1 vaga

PTB
Roberto Jefferson 2 vagas
1 vaga

PL
Júnior Betão Raimundo Santos
Miguel de Souza 1 vaga

PPS
Átila Lins vaga do PSDB 1 vaga
Maria Helena

PSB

Janete Capiberibe
(Dep. do PCdoB ocupa a

vaga)
PDT

Severiano Alves Dr. Rodolfo Pereira
PCdoB

Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA Vanessa Grazziotin vaga do PSB

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: Jader Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato Angela Guadagnin
Jorge Bittar César Medeiros
Mariângela Duarte Fernando Ferro
Miro Teixeira Henrique Afonso
Nazareno Fonteles Vicentinho
Walter Pinheiro Wasny de Roure
(Dep. do PL ocupa a vaga) Zarattini

PMDB



Adelor Vieira Gastão Vieira
Gilberto Nascimento Henrique Eduardo Alves
Hermes Parcianello Luiz Bittencourt
Jader Barbalho Marinha Raupp
Marcelo Barbieri Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Chaves Wladimir Costa
Takayama 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho Aldir Cabral
Eduardo Sciarra César Bandeira
João Batista Davi Alcolumbre
José Mendonça Bezerra vaga do PTB José Carlos Araújo
José Rocha Robson Tuma
Júlio Cesar

PSDB
Ariosto Holanda João Campos
Gustavo Fruet João Castelo
Julio Semeghini Lobbe Neto
Narcio Rodrigues Manoel Salviano

PP
Pedro Canedo Enivaldo Ribeiro
Ricardo Barros Leodegar Tiscoski
Sandes Júnior Romel Anizio
Vanderlei Assis (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PTB
Iris Simões Antonio Cruz
Silas Câmara Antonio Joaquim
(Dep. do PL ocupa a vaga) Arnon Bezerra
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Pastor Reinaldo

Salvador Zimbaldi vaga do PP

PL
Badu Picanço vaga do PT Amauri Gasques
Carlos Nader vaga do PTB Carlos Rodrigues
Pedro Irujo Inaldo Leitão

Raimundo Santos
José Santana de Vasconcellos

vaga do PSL

Wanderval Santos
PPS

Nelson Proença Raul Jungmann
PSB

Jorge Gomes vaga do PC do B André Zacharow
Luiza Erundina

PDT
Jurandir Boia Luiz Piauhylino

PC do B
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Inácio Arruda

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

PSL
João Mendes de Jesus (Dep. do PL ocupa a vaga)
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: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
2º Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
3º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Antônio Carlos Biffi
João Paulo Cunha Arlindo Chinaglia
José Eduardo Cardozo Dr. Rosinha
José Mentor Iara Bernardi
Luiz Eduardo Greenhalgh Iriny Lopes
Maurício Rands José Pimentel
Nelson Pellegrino Luciano Zica

Odair Cunha Luiz Couto
Professor Luizinho Miro Teixeira
Rubinelli Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas Walter Pinheiro

PMDB
Cezar Schirmer Ann Pontes
Jefferson Campos Leonardo Picciani
José Borba Mauro Benevides
José Divino (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Mendes Ribeiro Filho 7 vagas
Michel Temer
Nelson Trad
Osmar Serraglio
Paulo Afonso
Sandra Rosado
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães Neto André de Paula
José Roberto Arruda Coriolano Sales
Luiz Carlos Santos Enéas
Ney Lopes Jair Bolsonaro
Paulo Magalhães Laura Carneiro
Roberto Magalhães Moroni Torgan
Robson Tuma vaga do PTB Mussa Demes
Vic Pires Franco Onyx Lorenzoni
Vilmar Rocha

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida Átila Lira
Jutahy Junior Bonifácio de Andrada
Vicente Arruda Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Léo Alcântara

PP
Benedito de Lira Agnaldo Muniz
Darci Coelho Celso Russomanno
Ibrahim Abi-ackel Professor Irapuan Teixeira
Ivan Ranzolin Ricardo Barros
Reginaldo Germano Sandes Júnior
Ricardo Fiuza Sergio Caiado
Wagner Lago vaga do PTB

PTB
Antonio Cruz Ary Kara
Edna Macedo Cleuber Carneiro
Paes Landim Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

(Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
PL

Ademir Camilo Almeida de Jesus
Carlos Mota Aracely de Paula
Carlos Rodrigues Badu Picanço vaga do PTB

Edmar Moreira Enio Tatico
Inaldo Leitão Neucimar Fraga vaga do PTB

Pedro Irujo
(Dep. do PSL ocupa a vaga)

PPS
Juíza Denise Frossard Colbert Martins
Roberto Freire Fernando Coruja

Júlio Delgado vaga do PMDB

PSB
Gonzaga Patriota Alexandre Cardoso
(Dep. do PC do B ocupa a vaga) Isaías Silvestre

PDT
Alceu Collares João Fontes
Luiz Piauhylino Pompeo de Mattos

PC do B
Jamil Murad vaga do PSB Alice Portugal
Sérgio Miranda



PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSL
João Mendes de Jesus vaga do

PL

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
2º Vice-Presidente: Paulo Kobayashi (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra Luiz Bassuma
Selma Schons Maria do Carmo Lara
Simplício Mário Rubinelli
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB
Luiz Bittencourt José Divino
Paulo Lima Max Rosenmann
Wladimir Costa vaga do PT Natan Donadon
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Araújo vaga do PL Fernando de Fabinho vaga do PPS

Marcelo Guimarães Filho Kátia Abreu
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Zelinda Novaes
1 vaga (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Carlos Sampaio Yeda Crusius
Paulo Kobayashi 1 vaga

PP
Celso Russomanno Julio Lopes
1 vaga Ricardo Fiuza

PTB
Eduardo Seabra Neuton Lima
Jonival Lucas Junior vaga do Bloco PFL,

PRONA Ricardo Izar

Luiz Antonio Fleury Sandro Matos vaga do Bloco PFL, PRONA

PL
Almeida de Jesus Marcos de Jesus
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Remi Trinta

PPS

1 vaga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSB

Givaldo Carimbão Paulo Baltazar
PDT

1 vaga 1 vaga
S.PART.

Renato Cozzolino vaga do PMDB

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: Romeu Queiroz (PTB)
1º Vice-Presidente: Ildeu Araujo (PP)
2º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Boeira Jorge Bittar
Reginaldo Lopes Josias Gomes

Rubens Otoni Paulo Bernardo
PMDB

Bernardo Ariston Lupércio Ramos
Carlos Eduardo Cadoca Wilson Cignachi
Edson Ezequiel 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho Murilo Zauith
Gerson Gabrielli (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSDB
Júlio Redecker Gonzaga Mota
Léo Alcântara vaga do PV Yeda Crusius
Ronaldo Dimas

PP
Ildeu Araujo Augusto Nardes vaga do PL

Sergio Caiado Delfim Netto
Dr. Benedito Dias vaga do S.PART.

Nélio Dias
PTB

Joaquim Francisco Armando Monteiro
Romeu Queiroz Nelson Marquezelli

PL
Reinaldo Betão (Dep. do PP ocupa a vaga)

PV
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

S.PART.
Luciana Genro (Dep. do PP ocupa a vaga)

PDT
André Figueiredo vaga do Bloco PFL, PRONA

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: Julio Lopes (PP)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares Suplentes

PT
João Magno Devanir Ribeiro
Maria do Carmo Lara Roberto Gouveia
Zezéu Ribeiro Terezinha Fernandes

PMDB
Alexandre Santos Zé Gerardo
Marinha Raupp 2 vagas
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Elimar Máximo Damasceno Milton Barbosa
Fábio Souto Nice Lobão

PSDB
Custódio Mattos Domiciano Cabral
1 vaga Gustavo Fruet

PP
Augusto Nardes Darci Coelho
Julio Lopes Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto José Chaves
Pedro Fernandes Pastor Frankembergen

Silas Câmara vaga do PL

PL
Jaime Martins Chico da Princesa
Paulo Gouvêa (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
Barbosa Neto 1 vaga

PCdoB
Inácio Arruda vaga do PMDB



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: Iriny Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Chico Alencar Adão Pretto
Iriny Lopes Ana Guerra vaga do Bloco PFL, PRONA

Luci Choinacki João Alfredo vaga do PTB

Luiz Alberto vaga do PSDB Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiz Couto vaga do PMDB Maria do Rosário
Orlando Fantazzini vaga do PL

PMDB
Jurandil Juarez Alceste Almeida
(Dep. do PT ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Jairo Carneiro
2 vagas (Dep. do PT ocupa a vaga)

1 vaga
PSDB

Sebastião Madeira Eduardo Barbosa
(Dep. do PT ocupa a vaga) João Almeida

PP
Pedro Corrêa José Linhares
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Nilton Baiano

PTB
Alberto Fraga (Dep. do PT ocupa a vaga)
Pastor Reinaldo 1 vaga

PL
(Dep. do PT ocupa a vaga) Paulo Gouvêa

PPS
1 vaga Roberto Freire

PV
Leonardo Mattos 1 vaga

PDT
Mário Heringer vaga do PP

Pompeo de Mattos vaga do Bloco PFL, PRONA

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: Paulo Delgado (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente: João Correia (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Carlos Abicalil
Iara Bernardi Chico Alencar
Ivan Valente vaga do PL Colombo
Maria do Rosário Fátima Bezerra
Neyde Aparecida Gilmar Machado
Paulo Delgado Luiz Alberto
Paulo Rubem Santiago

PMDB
Gastão Vieira Dr. Heleno
João Correia Luiz Bittencourt
João Matos (Licenciado) Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi Paulo Lima
Pastor Pedro Ribeiro 2 vagas
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
César Bandeira Osvaldo Coelho
Clóvis Fecury vaga do PP Paulo Magalhães
Marcos Abramo Roberto Magalhães
Murilo Zauith vaga do PTB

Nice Lobão
Onyx Lorenzoni vaga do PL

PSDB
Antenor Naspolini vaga do PL Itamar Serpa
Átila Lira Rafael Guerra
Bonifácio de Andrada vaga do PP Thelma de Oliveira
Lobbe Neto
Nilson Pinto

PP
Professor Irapuan Teixeira José Linhares
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Márcio Reinaldo Moreira
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

Zé Lima

PTB
Neuton Lima Elaine Costa
Ricardo Izar Jonival Lucas Junior
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

Kelly Moraes

PL
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Humberto Michiles
(Dep. do PT ocupa a vaga) Medeiros
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

Milton Monti

PPS
Geraldo Resende vaga do PSB 1 vaga
Ivan Paixão vaga do PMDB

Rogério Teófilo
PSB

(Dep. do PPS ocupa a vaga) Luciano Leitoa
PDT

Álvaro Dias Severiano Alves
PC do B

Alice Portugal 1 vaga
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: Geddel Vieira Lima (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Henrique Fontana
José Pimentel João Paulo Cunha
Paulo Bernardo Jorge Boeira
Vignatti Nazareno Fonteles
Virgílio Guimarães Paulo Rubem Santiago
Wasny de Roure Tarcísio Zimmermann

PMDB
Eduardo Cunha Carlos Willian
Geddel Vieira Lima Eliseu Padilha
João Magalhães Michel Temer
José Priante vaga do PTB Nelson Bornier
Marcelino Fraga Odílio Balbinotti
Max Rosenmann 1 vaga
Moreira Franco
Pedro Novais vaga do PC do B

Bloco PFL, PRONA
Claudio Cajado Eliseu Resende
Coriolano Sales vaga do PL João Batista
Félix Mendonça Júlio Cesar



José Carlos Machado 1 vaga
Luiz Carreira
Mussa Demes vaga do PL

Pauderney Avelino vaga do PDT

Roberto Brant vaga do PP

PSDB
Gonzaga Mota Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Custódio Mattos
Silvio Torres Julio Semeghini
Yeda Crusius Walter Barelli

PP
Delfim Netto Benedito de Lira
Enivaldo Ribeiro vaga do PL Carlos Souza
Francisco Dornelles Feu Rosa vaga do PL

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

Zonta

PTB
Armando Monteiro Alex Canziani
José Militão 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

Ademir Camilo

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a

vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

1 vaga

PPS
Fernando Coruja Nelson Proença

PSB
1 vaga Beto Albuquerque

PDT
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

André Figueiredo

PC do B
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Sérgio Miranda
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: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente: Pastor Francisco Olímpio (PSB)
2º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Colombo Eduardo Valverde
3 vagas José Mentor

Sigmaringa Seixas
Virgílio Guimarães

PMDB
Aníbal Gomes vaga do PTB Almerinda de Carvalho
Asdrubal Bentes vaga do PL João Correia vaga do PTB

Fernando Lopes 2 vagas
Mauro Benevides
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Aldir Cabral José Carlos Machado
Paulo Bauer Ney Lopes
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Eduardo Paes João Almeida
Manoel Salviano Luiz Carlos Hauly

PP
Francisco Garcia Luis Carlos Heinze

Ronivon Santiago vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do PL ocupa a
vaga)

Simão Sessim

PTB
Elaine Costa Iris Simões

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PL

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Carlos Nader vaga do PP

1 vaga Paulo Marinho
Wellington Roberto

PPS
1 vaga B. Sá

PSB
Alexandre Cardoso Paulo Baltazar
Pastor Francisco Olímpio vaga do PDT

PDT
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga
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: Fátima Bezerra (PT)
1º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Ana Guerra
Leonardo Monteiro João Alfredo
Selma Schons Vadinho Baião

PMDB
Almerinda de Carvalho Olavo Calheiros
Wilson Santiago 2 vagas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula Laura Carneiro
Vilmar Rocha 1 vaga

PSDB
Antenor Naspolini 2 vagas
1 vaga

PP
2 vagas 2 vagas

PTB
Pastor Reinaldo 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins 2 vagas
João Leão

PPS
1 vaga 1 vaga

PSB
Luiza Erundina 1 vaga
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: Luciano Castro (PL)
1º Vice-Presidente: Jorge Pinheiro (PL)
2º Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Dra. Clair
João Alfredo Luiz Sérgio
Leonardo Monteiro Mauro Passos
Luciano Zica Selma Schons

PMDB



Carlos Willian Max Rosenmann
Fernando Diniz Teté Bezerra

(Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. S.PART. ocupa a

vaga)
Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PV ocupa a vaga) Gervásio Silva
(Dep. do PL ocupa a vaga) Luiz Carreira

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Affonso Camargo
(Dep. do PV ocupa a vaga) Vicente Arruda vaga do PL

Xico Graziano
PP

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)

(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
PTB

Kelly Moraes Joaquim Francisco
Sandro Matos Paes Landim

Vicente Cascione vaga do PP

PL
Jorge Pinheiro Welinton Fagundes

Luciano Castro
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)
Oliveira Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Paulo Marinho vaga do PP

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Cezar Silvestri

PSB
Paulo Baltazar vaga do PPS Janete Capiberibe vaga do PP

PV
Edson Duarte vaga do Bloco PFL, PRONA

Fernando Gabeira vaga do PSDB

Sarney Filho vaga do PMDB

S.PART.
Babá vaga do PP Renato Cozzolino vaga do PMDB

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: Nicias Ribeiro (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde André Costa
Fernando Ferro Hélio Esteves
Luiz Bassuma Ivo José
Luiz Sérgio João Magno
Mauro Passos Vander Loubet

PMDB
Dr. Heleno Alexandre Santos
Marcello Siqueira Josias Quintal
Pastor Amarildo Marinha Raupp
Rose de Freitas Moreira Franco
1 vaga 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado vaga do PC do B Aroldo Cedraz
Gervásio Silva Gerson Gabrielli
José Carlos Aleluia Luiz Carlos Santos
Robério Nunes Pauderney Avelino
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Helenildo Ribeiro Capitão Wayne
Nicias Ribeiro João Almeida
Paulo Feijó Ronaldo Dimas

PP

João Pizzolatti Dilceu Sperafico vaga do PTB

Nelson Meurer Francisco Appio
Romel Anizio vaga do PDT Reginaldo Germano
1 vaga Simão Sessim vaga do PTB

Vadão Gomes
PTB

Airton Roveda vaga do Bloco PFL, PRONA Edna Macedo
Marcus Vicente (Dep. do PP ocupa a vaga)
Osmânio Pereira (Dep. do PP ocupa a vaga)
Salvador Zimbaldi

PL
Aracely de Paula Edinho Montemor

José Santana de Vasconcellos
Maurício Rabelo

(Licenciado)
Tatico 1 vaga

PPS
B. Sá 1 vaga

PSB
Renato Casagrande 1 vaga

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Jurandir Boia

PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

1 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: Aroldo Cedraz (PFL)
1º Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3º Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
André Costa Ivan Valente
Maninha José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão Orlando Fantazzini
Terezinha Fernandes Paulo Delgado
Zarattini Zico Bronzeado

PMDB
Chicão Brígido Marcelino Fraga
Edison Andrino (Dep. do PV ocupa a vaga)
Vieira Reis 3 vagas
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
André de Paula Antonio Carlos Magalhães Neto
Aroldo Cedraz Carlos Melles
Francisco Rodrigues Jair Bolsonaro
Jairo Carneiro Paulo Bauer vaga do PTB

Robério Nunes vaga do PTB

Vilmar Rocha
PSDB

Antonio Carlos Pannunzio Antonio Carlos Mendes Thame
Itamar Serpa Luiz Carlos Hauly
João Castelo Zulaiê Cobra

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Vadão Gomes Francisco Turra
(Dep. do PL ocupa a vaga) Ronivon Santiago

PTB
Arnon Bezerra Jackson Barreto

Marcondes Gadelha
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)

Pastor Frankembergen
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PL



Hamilton Casara Almir Sá
João Paulo Gomes da Silva Júnior Betão
Lincoln Portela Miguel de Souza
Marcos de Jesus vaga do PP

Medeiros vaga do PMDB

PPS
Júlio Delgado Rogério Teófilo

PSB
André Zacharow Luiza Erundina

PDT
João Herrmann Neto vaga do PMDB Manato
Neiva Moreira

PC do B
Renildo Calheiros Perpétua Almeida

PV
Fernando Gabeira vaga do PMDB

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: Enio Bacci (PDT)
1º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Fraga (PTB)
3º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Paulo Pimenta Antonio Carlos Biscaia
Paulo Rubem Santiago Luiz Couto
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Nelson Pellegrino

PMDB
Cabo Júlio 3 vagas
Gilberto Nascimento
Josias Quintal

Bloco PFL, PRONA
Jair Bolsonaro Laura Carneiro
Moroni Torgan Vic Pires Franco

PSDB
Capitão Wayne vaga do PT Bosco Costa
Carlos Sampaio Zulaiê Cobra
João Campos

PP
Reginaldo Germano Ricardo Barros
1 vaga (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PTB
Alberto Fraga Luiz Antonio Fleury
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Pastor Reinaldo

PL
Neucimar Fraga Edmar Moreira
Wanderval Santos Lincoln Portela

PPS
Raul Jungmann Juíza Denise Frossard

PSB
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Givaldo Carimbão

PDT
Enio Bacci vaga do PSB

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do PTB

S.PART.
Luciana Genro vaga do PP

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: Dr. Benedito Dias (PP)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)

2º Vice-Presidente: Guilherme Menezes (PT)
3º Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Assis Miguel do Couto
Arlindo Chinaglia Durval Orlato
Dr. Rosinha Maninha
Guilherme Menezes Selma Schons
Henrique Fontana Telma de Souza
Roberto Gouveia 1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho Sandra Rosado
Benjamin Maranhão Waldemir Moka
Darcísio Perondi (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Jorge Alberto 3 vagas
Saraiva Felipe
Teté Bezerra
Thaís Barbosa vaga do PV

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro Celcita Pinheiro
Milton Barbosa Elimar Máximo Damasceno
Zelinda Novaes José Mendonça Bezerra
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PSDB
Eduardo Barbosa Ana Alencar
Rafael Guerra Eduardo Paes
Thelma de Oliveira Walter Barelli

PP
Dr. Benedito Dias Pedro Canedo
José Linhares Vanderlei Assis
Nilton Baiano vaga do Bloco PFL, PRONA 1 vaga
Suely Campos

PTB
Antonio Joaquim Homero Barreto vaga do PMDB

Arnaldo Faria de Sá Marcondes Gadelha
Dr. Francisco Gonçalves Milton Cardias

Osmânio Pereira
PL

Amauri Gasques Carlos Mota
Remi Trinta Jorge Pinheiro
1 vaga 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Ivan Paixão
PSB

Dr. Ribamar Alves Jorge Gomes
PDT

Manato Mário Heringer
PC do B

Jandira Feghali Jamil Murad
PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Gardene Aguiar
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: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
2º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
3º Vice-Presidente: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Carlos Santana
Marco Maia Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta Maurício Rands
Tarcísio Zimmermann Neyde Aparecida
Vicentinho Professor Luizinho



PMDB
Henrique Eduardo Alves Ann Pontes
Leonardo Picciani Benjamin Maranhão
Lúcia Braga Luiz Bittencourt
Moraes Souza Marcelo Barbieri
Osvaldo Reis 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Eduardo Barbosa
Walter Barelli Narcio Rodrigues
1 vaga 1 vaga

PP
Érico Ribeiro Pedro Corrêa
Pedro Henry 1 vaga

PTB
Jovair Arantes Arnaldo Faria de Sá
Milton Cardias Homero Barreto vaga do Bloco PFL, PRONA

Ricarte de Freitas
PL

Enio Tatico Sandro Mabel
Ricardo Rique 1 vaga

PPS
Cláudio Magrão Júlio Delgado

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio

PDT
João Fontes Alceu Collares

PCdoB
Daniel Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA

Vanessa Grazziotin 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: Antonio Cambraia (PSDB)
1º Vice-Presidente: André Figueiredo (PDT)
2º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
3º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado Mariângela Duarte
Ivo José Orlando Desconsi
Vadinho Baião Simplício Mário

PMDB
Alceste Almeida Edison Andrino vaga do PPS

Deley Luiz Bittencourt
Marcelo Teixeira Moraes Souza

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Fábio Souto
1 vaga José Rocha

Marcelo Guimarães Filho vaga do

PDT

PSDB
Alberto Goldman Jutahy Junior
Antonio Cambraia Silvio Torres
Bismarck Maia vaga do PPS

PP
Márcio Reinaldo Moreira Ildeu Araujo
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Pedro Henry

PTB
Alex Canziani vaga do PP José Militão
Cleuber Carneiro vaga do PL Jovair Arantes
José Chaves Marcus Vicente vaga do PL

Josué Bengtson Philemon Rodrigues vaga do PMDB

Ricarte de Freitas vaga do Bloco PFL, PRONA

PL
Edinho Montemor Hamilton Casara
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
1 vaga Dr. Ribamar Alves

PDT

André Figueiredo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
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: Mário Assad Júnior (PL)
1º Vice-Presidente: Humberto Michiles (PL)
2º Vice-Presidente: Homero Barreto (PTB)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Carlito Merss
Devanir Ribeiro Marco Maia
Hélio Esteves Paulo Pimenta
Telma de Souza Zezéu Ribeiro
(Dep. do PL ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Marcello Siqueira
Gorete Pereira vaga do PDT Marcelo Teixeira
Jair de Oliveira 3 vagas
Marcelo Castro vaga do PPS

Mauro Lopes
Nelson Bornier
Tadeu Filippelli (Licenciado)

Bloco PFL, PRONA
Eliseu Resende Claudio Cajado
Lael Varella 3 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Nicias Ribeiro
Domiciano Cabral Paulo Feijó
Vittorio Medioli Silvio Torres

PP
Francisco Appio (Dep. do PL ocupa a vaga)
Leodegar Tiscoski (Dep. do PL ocupa a vaga)
Mário Negromonte 1 vaga

PTB
Ary Kara Carlos Dunga
Homero Barreto Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Romeu Queiroz

PL
Chico da Princesa vaga do Bloco PFL, PRONA Jaime Martins
Humberto Michiles vaga do PT João Leão

Mário Assad Júnior
João Paulo Gomes da Silva

vaga do PP

Milton Monti vaga do Bloco PFL, PRONA Oliveira Filho vaga do PP

Wellington Roberto Reinaldo Betão
1 vaga

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Átila Lins

PSB
Beto Albuquerque Gonzaga Patriota

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Jurandir Boia

PC do B
1 vaga Jandira Feghali
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:
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 Dra. Clair
Maninha Henrique Fontana
Paulo Delgado Ivan Valente
Rubens Otoni Luci Choinacki
Tarcísio Zimmermann Paulo Pimenta
1 vaga 1 vaga

PFL
Fábio Souto Robério Nunes
Marcos Abramo (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Ney Lopes 3 vagas
Pauderney Avelino
Ronaldo Caiado

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro

PSDB
Alberto Goldman Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Antonio Carlos Mendes
Thame

Luiz Carlos Hauly

Antonio Carlos Pannunzio Nilson Pinto
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Francisco Turra Vadão Gomes

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 DESTINADA A PROPOR DIRETRIZES
E NORMAS LEGAIS RELATIVAS AO TRATAMENTO A SER
DADO AOS ARQUIVOS GOVERNAMENTAIS DADOS COMO

CONFIDENCIAIS, RESERVADOS E/OU SECRETOS, BEM

COMO PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS E
LEGISLAÇÃO EXISTENTES SOBRE O MESMO ASSUNTO.

Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh

PMDB
Mauro Benevides

PFL
Vilmar Rocha

PTB
Vicente Cascione

PL
Lincoln Portela

PDT
Mário Heringer
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO DE
PROJETOS E AÇÕES COM VISTAS À TRANSPOSIÇÃO E À

INTEGRAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS PARA A
REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO.

Presidente: José Carlos Machado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcondes Gadelha (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. do PDT ocupa a vaga)
José Carlos Machado (Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Rocha 3 vagas
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho

PMDB
Benjamin Maranhão Aníbal Gomes
Henrique Eduardo Alves 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

1 vaga
PL

Almeida de Jesus 2 vagas
Heleno Silva

PSB



Gonzaga Patriota Isaías Silvestre
Pastor Francisco Olímpio Luciano Leitoa vaga do PDT

1 vaga
PPS

B. Sá 1 vaga
PDT

Severiano Alves João Fontes vaga do PFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PV

Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A 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
Cabo Júlio vaga do PSC

Edison Andrino
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga
Vieira Reis

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia 4 vagas
Moroni Torgan
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant

PP
Feu Rosa Professor Irapuan Teixeira
Ivan Ranzolin 2 vagas
1 vaga

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 (Licenciado) João Paulo Gomes da Silva
Edmar Moreira Wanderval Santos
Lincoln Portela (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB Átila Lins
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre 1 vaga

PDT
João Herrmann Neto vaga do PPS Severiano Alves

1 vaga
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Costa Ferreira
PV

Leonardo Mattos Edson Duarte
S.PART.

Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

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
Cabo Júlio vaga do PSC Lupércio Ramos vaga do PPS

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 Itamar Serpa
Nicias Ribeiro João Campos
Zenaldo Coutinho 1 vaga

PTB
Jovair Arantes 3 vagas
Nelson Marquezelli
Philemon Rodrigues

Bloco PL, PSL
Paulo Marinho Almeida de Jesus
Reinaldo Betão Luciano Castro
1 vaga Medeiros

PPS
Geraldo Thadeu (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Gonzaga Patriota 1 vaga

PDT
Pompeo de Mattos Alceu Collares

PC do B
Sérgio Miranda 1 vaga

PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. S.PART. ocupa a vaga)



PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

S.PART.
Renato Cozzolino vaga do PSC

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 Davi Alcolumbre vaga do PDT

Eduardo Sciarra Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro Rodrigo Maia
Mendonça Prado (Licenciado) Ronaldo Caiado
Nice Lobão (Dep. do PL ocupa a vaga)
Roberto Magalhães vaga do PTB 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Marcelo Castro
Eliseu Padilha 3 vagas
Henrique Eduardo Alves
Jefferson Campos

PSDB
Affonso Camargo Antonio Carlos Pannunzio
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bonifácio de Andrada
Rafael Guerra Bosco Costa
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PP
Enivaldo Ribeiro Leodegar Tiscoski
Pedro Corrêa Mário Negromonte
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Vicente Cascione Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PFL ocupa a vaga) Luiz Antonio Fleury

PL
João Paulo Gomes da Silva Carlos Nader vaga do PFL

Lincoln Portela Oliveira Filho
1 vaga

PSB
Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
1 vaga

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Manato (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PC do B
Renildo Calheiros 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Ana Lucia R. Marques
Local: Anexo II Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54-A, DE

1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCÍCIO QUE NÃO
TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDIDA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Relator: Átila Lira (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil 6 vagas
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann
1 vaga

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
Leonardo Picciani
1 vaga

PSDB
Átila Lira Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa Zenaldo Coutinho
Helenildo Ribeiro 2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PP
Agnaldo Muniz vaga do PPS Nilton Baiano
Feu Rosa Zé Lima
Nélio Dias 1 vaga
Sandes Júnior
Vanderlei Assis vaga do PFL

PTB
Eduardo Seabra Philemon Rodrigues
1 vaga 1 vaga

PL
Hamilton Casara vaga do PSDB Medeiros
Luciano Castro Welinton Fagundes
Paulo Marinho

PSB
Gonzaga Patriota 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga) Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58-A, DE



2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONVALIDAÇÃO DE
ALIENAÇÕES DE TERRAS PROCEDIDAS PELOS ESTADOS

NA FAIXA DE FRONTEIRA".
Presidente: João Grandão (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Hélio Esteves
João Grandão Zico Bronzeado
José Eduardo Cardozo 4 vagas
Nilson Mourão
Vignatti
1 vaga

PMDB
Alceste Almeida Darcísio Perondi
Gervásio Oliveira vaga do PDT João Matos (Licenciado)
Osmar Serraglio Lupércio Ramos vaga do PPS

Teté Bezerra Moacir Micheletto
Waldemir Moka Nelson Trad
1 vaga 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 Edmar Moreira
2 vagas João Paulo Gomes da Silva

1 vaga
PPS

1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

(Dep. do PP ocupa a vaga) Barbosa Neto
PDT

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Rodolfo Pereira
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PSC

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PV

(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
S.PART.

Zequinha Marinho vaga do PSC

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 (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Luiz Carlos Santos 3 vagas
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Carlos Willian vaga do PSB Ann Pontes
José Divino Osmar Serraglio
Marcelino Fraga 2 vagas
Nelson Trad
1 vaga

PSDB
Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca 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
José Santana de

Vasconcellos
Mário Assad Júnior Raimundo Santos

PSB
(Dep. do PMDB 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
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
Pastor Amarildo vaga do PTB

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro Ney Lopes
Moroni Torgan Rodrigo Maia
Robério Nunes 2 vagas
Vic Pires Franco

PP
Benedito de Lira Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Romel Anizio
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bismarck Maia
Jutahy Junior Bosco Costa
Luiz Carlos Hauly Carlos Alberto Leréia

PTB
José Múcio Monteiro Iris Simões
Paes Landim Jovair Arantes
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Medeiros
Sandro Mabel Paulo Marinho
Valdemar Costa Neto 1 vaga

PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Átila Lins

PSB
Jorge Gomes 1 vaga

PDT
Álvaro Dias Mário Heringer
João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Sarney Filho Jovino Cândido
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
(Licenciado)

João Campos

Ronaldo Dimas (Dep. do PL ocupa a vaga)
Thelma de Oliveira 1 vaga

PP
Romel Anizio Carlos Souza
Zé Lima 2 vagas
1 vaga

PTB
Ricarte de Freitas 2 vagas
Sandro Matos

PL
Jaime Martins Hamilton Casara vaga do PSDB

Maurício Rabelo (Licenciado) Júnior Betão vaga do PPS

Raimundo Santos
1 vaga

PSB
Janete Capiberibe 2 vagas
1 vaga

PPS
Raul Jungmann (Dep. do PL ocupa a vaga)

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 199-A, DE

2003, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DA ALÍNEA "B" E
ACRESCENTA ALÍNEA "C" AO INCISO XXIII DO ART. 21, E

ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO V DO ART. 177 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA EXCLUIR DO MONOPÓLIO

DA UNIÃO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS DE MEIA-VIDA CURTA,

PARA USOS MÉDICOS, AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes



PT
Angela Guadagnin Assis Miguel do Couto
João Grandão César Medeiros
José Eduardo Cardozo Zarattini
Luciano Zica 3 vagas
Mauro Passos
Walter Pinheiro

PMDB
Almerinda de Carvalho Cabo Júlio vaga do PSC

Darcísio Perondi 5 vagas
Dr. Heleno vaga do PP

Jefferson Campos
Jorge Alberto
Nelson Trad

Bloco PFL, PRONA
José Rocha 4 vagas
Kátia Abreu
Laura Carneiro
Ronaldo Caiado

PP
Nelson Meurer Reginaldo Germano
Simão Sessim Vanderlei Assis
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Ariosto Holanda Carlos Alberto Leréia
Nilson Pinto Julio Semeghini
Walter Feldman (Licenciado) Narcio Rodrigues

PTB
Iris Simões 3 vagas
Romeu Queiroz
Salvador Zimbaldi

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Almir Sá
Mário Assad Júnior Carlos Nader
Remi Trinta 1 vaga

PPS
Dimas Ramalho 1 vaga

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC
Costa Ferreira (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PV
Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): -

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 (PTB)
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 (Licenciado)
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 Deley vaga do PV

Jorge Alberto Mauro Benevides
Olavo Calheiros Silas Brasileiro
Wilson Santiago 2 vagas

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
José Linhares Benedito de Lira
Ronivon Santiago Dr. Benedito Dias
1 vaga 1 vaga

PTB
Antonio Joaquim Ricardo Izar
Arnaldo Faria de Sá Ricarte de Freitas
Luiz Antonio Fleury 1 vaga

PL
Carlos Rodrigues Chico da Princesa
Milton Monti Wellington Roberto
1 vaga (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PSB
Paulo Baltazar Dr. Ribamar Alves
1 vaga (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PPS
1 vaga Geraldo Thadeu

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Alceu Collares Jurandir Boia vaga do PSB

Manato
PC do B

Jamil Murad Inácio Arruda
PV

Leonardo Mattos (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
S.PART.

Almir Moura vaga do PL

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 Ann Pontes
Henrique Eduardo Alves Benjamin Maranhão
Lupércio Ramos vaga do PPS José Priante
Osmar Serraglio Wilson Santiago
Pedro Chaves (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Pedro Novais

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman (Licenciado) 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
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (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

S.PART.
André Luiz vaga do PMDB

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 Carlos Willian vaga do PSC

João Correia 5 vagas
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
Feu Rosa Dilceu Sperafico
Ivan Ranzolin Francisco Dornelles
1 vaga Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro Luiz Carlos Hauly
João Castelo Manoel Salviano

PTB
Arnon Bezerra 3 vagas
Jackson Barreto
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus Edmar Moreira
Carlos Mota Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva 1 vaga

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
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PV
1 vaga 1 vaga

S.PART.
Zequinha Marinho vaga do PSC

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 (Licenciado) Marcelo Guimarães Filho
Milton Barbosa 3 vagas
Vilmar Rocha
1 vaga



PMDB
Almerinda de Carvalho Alceste Almeida
Edson Ezequiel João Correia
Nelson Bornier Lupércio Ramos vaga do PPS

Pedro Chaves 2 vagas
PSDB

Alberto Goldman Átila Lira
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Ronaldo Dimas Paulo Kobayashi

1 vaga
Professora Raquel Teixeira

(Licenciado)
PP

Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra
(Licenciado)

PTB
2 vagas Milton Cardias

Pastor Reinaldo
PL

Carlos Rodrigues Heleno Silva
Wellington Roberto João Paulo Gomes da Silva

PSB
André Zacharow vaga do PDT 2 vagas
Isaías Silvestre
Pastor Francisco Olímpio

PPS
1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PDT
(Dep. do PSB 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
Paulo Afonso
2 vagas

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Santos Onyx Lorenzoni
Ney Lopes 2 vagas
Ronaldo Caiado

PP

Francisco Turra Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio 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
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB Dimas Ramalho
1 vaga

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
Tarcísio 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 (Licenciado)
Yeda Crusius (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PP



Benedito de Lira Zonta
José Linhares 2 vagas
Suely Campos

PTB
Kelly Moraes Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Marcos de Jesus
Oliveira Filho Wanderval Santos

PSB
Luiza Erundina André Zacharow vaga do PDT

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 2 vagas
PPS

1 vaga Geraldo Resende
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Mário Heringer (Dep. do PSB 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:
2º Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcísio 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
Tarcísio Zimmermann Zé Geraldo

1 vaga
PFL

Francisco Rodrigues Abelardo Lupion
Kátia Abreu Fernando de Fabinho
Marcos Abramo José Carlos Araújo
Ronaldo Caiado Milton Barbosa

1 vaga
(Dep. S.PART. ocupa a

vaga)
PMDB

Almerinda de Carvalho Pastor Amarildo vaga do PL

Asdrubal Bentes Sandra Rosado
Bernardo Ariston 3 vagas
Teté Bezerra

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bosco Costa
Anivaldo Vale João Almeida
Eduardo Barbosa Júlio Redecker
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara

PP
Wagner Lago Cleonâncio Fonseca
Zé Lima Enivaldo Ribeiro
1 vaga Ivan Ranzolin

PTB

Homero Barreto Alberto Fraga
Josué Bengtson Pastor Reinaldo

PL
Medeiros Luciano Castro

1 vaga
(Dep. do PMDB 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

S.PART.
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
Gonzaga Mota Antonio Cambraia
Helenildo Ribeiro Narcio Rodrigues
João Almeida Vicente Arruda
1 vaga Walter Feldman (Licenciado)

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 1 vaga

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 Cunha
Iara Bernardi Patrus Ananias (Licenciado)
Mariângela Duarte 2 vagas
Paulo Rubem Santiago

PFL
César Bandeira Abelardo Lupion
Coriolano Sales José Carlos Araújo
Dr. Pinotti (Licenciado) 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
Francisco Garcia Érico Ribeiro
Nelson Meurer Julio Lopes
1 vaga Leodegar Tiscoski

PTB
Alberto Fraga Ricardo Izar
Arnaldo Faria de Sá Romeu Queiroz

PL
Coronel Alves (Licenciado) Humberto Michiles
Edmar Moreira Maurício Rabelo (Licenciado)

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
Carlos Willian vaga do PSB 4 vagas
Mauro Lopes
Rose de Freitas vaga do PSDB

Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Affonso Camargo
Gustavo Fruet vaga do PMDB Narcio Rodrigues
João Almeida Sebastião Madeira
Luiz Carlos Hauly 1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PP
Dilceu Sperafico Darci Coelho vaga do PFL

Herculano Anghinetti (Licenciado) Mário Negromonte
1 vaga 2 vagas

PTB
Iris Simões 2 vagas
José Militão

PL
Mário Assad Júnior Carlos Mota
Oliveira Filho Chico da Princesa

PSB
André Zacharow vaga do PDT 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Cezar Silvestri

PDT
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Leonardo Mattos Sarney Filho
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. S.PART. 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
(Licenciado)

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 (Licenciado) 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
Fernando Gabeira Leonardo Mattos

S.PART.
Renato Cozzolino vaga do PFL

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 146, DE 2003,

QUE "REGULAMENTA O ART. 37 INCISO XXI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI PRINCÍPIOS E NORMAS

PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente:
1º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
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
Carlos Willian vaga do PSC 5 vagas
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Eduardo Sciarra
Corauci Sobrinho Pauderney Avelino
Mussa Demes Paulo Bauer
1 vaga 1 vaga

PP
Pedro Corrêa 3 vagas
Ricardo Barros
Zonta

PSDB
João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly

Paulo Kobayashi
Walter Feldman

(Licenciado)
PTB

Elaine Costa Dr. Francisco Gonçalves
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

José Chaves

1 vaga 1 vaga
Bloco PL, PSL

Enio Tatico vaga do PTB Edmar Moreira
José Santana de Vasconcellos João Leão
Miguel de Souza 1 vaga
Milton Monti

PPS
Átila Lins Geraldo Thadeu

PSB
Gonzaga Patriota 1 vaga

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PSC

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. S.PART. ocupa a

vaga)
PV

Marcelo Ortiz Edson Duarte
S.PART.

Zequinha Marinho vaga do PSC

Secretário(a): Carla Medeiros
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 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 (Licenciado) Ann Pontes
Marcelo Castro Deley vaga do PV

Paulo Afonso Marinha Raupp
Teté Bezerra 2 vagas

PSDB

Eduardo Barbosa
Professora Raquel Teixeira

(Licenciado)
Helenildo Ribeiro Yeda Crusius
Júlio Redecker 2 vagas
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Francisco Garcia
José Linhares
1 vaga

PTB
Kelly Moraes Jonival Lucas Junior
1 vaga 1 vaga

PL
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 Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
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
André Costa César Medeiros

João Grandão 5 vagas
José Pimentel
Maninha
Mariângela Duarte
Rubens Otoni

PMDB
Alceste Almeida 5 vagas
Carlos Eduardo Cadoca
João Matos (Licenciado)
Pedro Chaves
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Marcelo Guimarães
Filho
Ney Lopes
1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias Francisco Garcia
João Pizzolatti 2 vagas
1 vaga

PSDB
Bismarck Maia Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly
Domiciano Cabral Professora Raquel Teixeira (Licenciado)

PTB
Alex Canziani Arnon Bezerra
2 vagas 2 vagas

Bloco PL, PSL
Chico da Princesa João Tota (Licenciado)
João Mendes de Jesus 2 vagas
Reinaldo Betão

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 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:
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 Cabo Júlio vaga do PSC

Mauro Lopes Darcísio Perondi
Moreira Franco Deley vaga do PV

Osmar Serraglio Eduardo Cunha
Gilberto Nascimento

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 Leodegar Tiscoski
Francisco Appio Vadão Gomes
Ricardo Barros (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSDB
Alberto Goldman Julio Semeghini
Antonio Carlos Mendes
Thame

Ronaldo Cezar Coelho
(Licenciado)

1 vaga 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 1 vaga

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Renato Casagrande André Zacharow vaga do PP

1 vaga
PDT

1 vaga Severiano Alves
PC do B

Sérgio Miranda Inácio Arruda
PSC

(Dep. S.PART. ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Sarney Filho (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
S.PART.

Renato Cozzolino vaga do PSC

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 Deley vaga do PV

Marinha Raupp 5 vagas
Osvaldo Biolchi
Pastor Amarildo vaga do PSC

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
(Licenciado)

Walter Feldman (Licenciado)

Thelma de Oliveira (Dep. do PPS ocupa a vaga)
PTB

Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
Pastor Reinaldo Marcus Vicente
Ricardo Izar 1 vaga

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela Coronel Alves (Licenciado)
Maurício Rabelo (Licenciado) Marcos de Jesus
Paulo Gouvêa 1 vaga

PPS
1 vaga Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

1 vaga
PSB

Luciano Leitoa 1 vaga
PDT

Severiano Alves Enio Bacci
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Costa Ferreira
PV

Leonardo Mattos
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
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
Deley vaga do PV Carlos Willian vaga do PSC

Eliseu Padilha 5 vagas
Gervásio Oliveira vaga do PDT

João Magalhães



Max Rosenmann
Pastor Amarildo vaga do PSC

Paulo Afonso
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Fernando de Fabinho
José Carlos Aleluia
José Rocha

PP
3 vagas 3 vagas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Alberto Goldman
Antonio Carlos Pannunzio Gonzaga Mota
Bismarck Maia Yeda Crusius

PTB
Eduardo Seabra Jackson Barreto
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

2 vagas

1 vaga
Bloco PL, PSL

Almeida de Jesus 3 vagas
Almir Sá
Enio Tatico vaga do PTB

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PPS

Geraldo Thadeu 1 vaga
PSB

Alexandre Cardoso Luciano Leitoa
PDT

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Mário Heringer
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga
S.PART.

Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

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 (PMDB)
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
Carlos Willian vaga do PSC Tadeu Filippelli (Licenciado)
Darcísio Perondi 3 vagas
Deley vaga do PV

Gastão Vieira
Pedro Chaves
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Claudio Cajado
José Rocha Corauci Sobrinho

Marcelo Guimarães Filho Davi Alcolumbre vaga do PDT

Ronaldo Caiado Onyx Lorenzoni
Rodrigo Maia

PP
Ivan Ranzolin Pedro Corrêa
Julio Lopes 2 vagas
Ronivon Santiago

PSDB
Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto

Silvio Torres
Professora Raquel Teixeira

(Licenciado)
PTB

José Militão Josué Bengtson
Jovair Arantes Sandro Matos
Marcus Vicente 1 vaga

Bloco PL, PSL
Carlos Rodrigues João Mendes de Jesus
Júnior Betão vaga do PPS João Tota (Licenciado)
Paulo Marinho Maurício Rabelo (Licenciado)
Reinaldo Betão

PPS
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga)

Cláudio Magrão

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa

PDT

Pompeo de Mattos
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Costa Ferreira
PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 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
Pastor Amarildo vaga do PSC

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 (Licenciado) Sandes Júnior
1 vaga 1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Ronaldo Dimas
João Campos Vittorio Medioli
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

1 vaga

PTB
Jovair Arantes 3 vagas
Ricarte de Freitas
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Bloco PL, PSL
Enio Tatico vaga do PTB Luciano Castro

Jorge Pinheiro
Maurício Rabelo

(Licenciado)
Lincoln Portela vaga do PV Miguel de Souza
Sandro Mabel
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

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. S.PART. ocupa a

vaga)
PV

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

1 vaga

S.PART.
Zequinha Marinho vaga do PSC

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 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins Sandro Mabel
1 vaga 1 vaga

PSB

Isaías Silvestre
Eduardo Campos

(Licenciado)
Maurício Quintella Lessa
(Licenciado)

1 vaga

PPS
B. Sá 1 vaga

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 (PL)
Relator: Paulo Rocha (PT)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo Eduardo Valverde
Carlos Abicalil Nilson Mourão
Hélio Esteves Zé Geraldo
Henrique Afonso Zico Bronzeado
Paulo Rocha 2 vagas
Terezinha Fernandes

PFL
Kátia Abreu Clóvis Fecury
Pauderney Avelino Davi Alcolumbre vaga do PDT

Vic Pires Franco Francisco Rodrigues
(Dep. do PP ocupa a vaga) 3 vagas
1 vaga

PMDB
Alceste Almeida Ann Pontes
Asdrubal Bentes Deley vaga do PV

Marinha Raupp Wladimir Costa
Osvaldo Reis 2 vagas

PSDB
Nicias Ribeiro Anivaldo Vale



Nilson Pinto João Castelo
(Dep. do PL ocupa a vaga) Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Zé Lima
Francisco Garcia 2 vagas
Ronivon Santiago
Suely Campos

PTB
Pastor Frankembergen Josué Bengtson
Silas Câmara 1 vaga

PL
Hamilton Casara vaga do PSDB Coronel Alves (Licenciado) vaga do PSB

Humberto Michiles Luciano Castro
Raimundo Santos Maurício Rabelo (Licenciado)

PSB
Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga)
Janete Capiberibe 1 vaga

PPS
Átila Lins 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
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 Maninha vaga do PSB

José Pimentel Mariângela Duarte vaga do PSB

Nilson Mourão Roberto Gouveia
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

1 vaga
PFL

Félix Mendonça vaga do PTB Jair Bolsonaro vaga do PTB

Gervásio Silva Luiz Carreira
Murilo Zauith Vic Pires Franco
Onyx Lorenzoni Vilmar Rocha
Roberto Brant (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Robson Tuma (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira Osvaldo Biolchi
Alexandre Santos vaga do PSDB 4 vagas
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do 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 PMDB ocupa a vaga) 1 vaga
PP

Darci Coelho vaga do PFL Feu Rosa vaga do PSDB

José Linhares Ivan Ranzolin
2 vagas Reginaldo Germano vaga do PFL

Ronivon Santiago
1 vaga

PTB
Alberto Fraga vaga do PMDB Marcondes Gadelha vaga do PFL

Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
Dr. Francisco Gonçalves Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga) (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Carlos Mota Humberto Michiles
Chico da Princesa Maurício Rabelo (Licenciado)
Medeiros Paulo Marinho vaga do PFL

Wellington Roberto
PSB

Paulo Baltazar (Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga)

PPS
1 vaga 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 DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Dra. Clair Mariângela Duarte
João Alfredo 5 vagas
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
Rubinelli

PFL
Coriolano Sales Jair Bolsonaro vaga do PTB

Jairo Carneiro José Mendonça Bezerra
Luiz Carlos Santos Robério Nunes
Mendonça Prado (Licenciado) Vilmar Rocha
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 2 vagas

PMDB
Bernardo Ariston Osmar Serraglio
Carlos Willian vaga do PSB Paulo Lima
Marcelino Fraga 3 vagas
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)

Bonifácio de Andrada



João Campos Bosco Costa
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zenaldo Coutinho
1 vaga Zulaiê Cobra

PP
Darci Coelho vaga do PFL Celso Russomanno
Feu Rosa Nélio Dias

Ibrahim Abi-ackel
Roberto Balestra

(Licenciado)
Ricardo Fiuza
Wagner Lago vaga do PDT

PTB
Luiz Antonio Fleury Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim vaga do PFL (Dep. do PFL ocupa a vaga)
Vicente Cascione 1 vaga
1 vaga

PL
Carlos Mota João Paulo Gomes da Silva
José Santana de Vasconcellos Paulo Marinho vaga do PFL

1 vaga Raimundo Santos
Wellington Roberto

PSB
Renato Casagrande 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Fernando Coruja
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Pompeo de Mattos

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POLÍTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
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. do PDT ocupa a

vaga)
Rubens Otoni 1 vaga

PFL

André de Paula
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Luiz Carlos Santos Eduardo Sciarra
Marcos Abramo José Rocha
Roberto Magalhães vaga do PTB Marcelo Guimarães Filho
Ronaldo Caiado Paulo Bauer
Vic Pires Franco Zelinda Novaes
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

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 (Licenciado) Nicias Ribeiro
Bonifácio de Andrada Thelma de Oliveira
João Almeida Vicente Arruda
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

1 vaga

PP
Agnaldo Muniz vaga do PPS Francisco Dornelles
Leodegar Tiscoski Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano

PTB
Jackson Barreto Edna Macedo
Paes Landim vaga do PFL José Múcio Monteiro
Philemon Rodrigues Neuton Lima
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
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
(Dep. do PP ocupa a vaga) Átila Lins

PDT
Severiano Alves João Fontes vaga do PT

Mário Heringer
PC do B

Renildo Calheiros Inácio Arruda
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
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 Tarcísio 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 (Licenciado)
Nelson Meurer Luis Carlos Heinze
Roberto Balestra (Licenciado) 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
Miguel de Souza Heleno Silva
Paulo Marinho vaga do PFL Milton Monti
Sandro Mabel Raimundo Santos
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

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.
Almir Moura vaga do PL Babá vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Paulo Pimenta
Jorge Bittar Reginaldo Lopes
José Mentor Telma de Souza
Paulo Bernardo Vignatti
Paulo Rubem Santiago Wasny de Roure
Virgílio Guimarães (Dep. do PV ocupa a vaga)
Walter Pinheiro 1 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
Lupércio Ramos vaga do PPS Paulo Afonso
Marcelo Teixeira Pedro Chaves
Max Rosenmann 1 vaga
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB

Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Eduardo Paes vaga do PFL Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius
Narcio Rodrigues (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Walter Feldman (Licenciado)

PP
Delfim Netto Augusto Nardes
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Armando Monteiro vaga do PMDB Arnon Bezerra vaga do PSDB

José Militão Pedro Fernandes
Nelson Marquezelli (Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PL
Edmar Moreira Enio Tatico vaga do PTB

João Leão Jaime Martins
Sandro Mabel João Paulo Gomes da Silva

Reinaldo Betão
PSB

André Zacharow vaga do PDT Pastor Francisco Olímpio
Beto Albuquerque 1 vaga
Renato Casagrande

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
(Dep. do PSB ocupa a vaga) João Herrmann Neto vaga do PPS

1 vaga
PC do B

Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin
PV

Edson Duarte Fernando Gabeira vaga do PT

Leonardo Mattos
S.PART.

Zequinha Marinho vaga do PTB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR

MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
6 vagas 6 vagas

PMDB
Gastão Vieira Osmar Serraglio
João Matos (Licenciado) 4 vagas
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
1 vaga

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
(Licenciado)

Rafael Guerra

PTB
Alberto Fraga Alex Canziani
Eduardo Seabra Elaine Costa
Jonival Lucas Junior Paes Landim

Bloco PL, PSL
Carlos Mota Pedro Irujo
Milton Monti (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Paulo Marinho 1 vaga

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

S.PART.
Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia

PMDB
Mendes Ribeiro Filho

PFL
Moroni Torgan
Secretário(a): Tarcísio
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
Gervásio Oliveira vaga do PDT 3 vagas
Leandro Vilela
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

Bloco PFL, PRONA
João Carlos Bacelar 3 vagas
Robson Tuma
1 vaga

PP

2 vagas
Roberto Balestra

(Licenciado)
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 (Licenciado) 2 vagas
Hamilton Casara vaga do PSB

Miguel de Souza
PPS

Maria Helena 1 vaga
PSB

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

1 vaga

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 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 Davi Alcolumbre vaga do PDT

José Carlos Machado vaga do PRONA Fernando de Fabinho
Marcelo Guimarães Filho Rodrigo Maia
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
Marcos de Jesus Almeida de Jesus



1 vaga Edmar Moreira
PSB

Dr. Ribamar Alves 1 vaga
PPS

Geraldo Thadeu Colbert Martins
PDT

1 vaga (Dep. do PFL ocupa a vaga)
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

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRÁFICO

DE ARMAS.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Luiz Couto José Eduardo Cardozo
Odair Cunha 3 vagas
Paulo Pimenta
Rubinelli

PMDB
Gervásio Oliveira Cabo Júlio
Josias Quintal Gilberto Nascimento
Mauro Lopes 2 vagas
Nelson Trad

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro Eduardo Sciarra
Moroni Torgan 2 vagas
Robson Tuma

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Capitão Wayne

PP
Nilton Baiano Francisco Appio
Reginaldo Germano 1 vaga

PTB
Alberto Fraga Luiz Antonio Fleury
1 vaga 1 vaga

PL
Neucimar Fraga Carlos Nader
1 vaga Medeiros

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
Paulo Baltazar 1 vaga

PDT
Pompeo de Mattos 1 vaga

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): -

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 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

PSDB
Eduardo Barbosa

PTB
Arnaldo Faria de Sá

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 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 (Licenciado)

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
Jair Bolsonaro
Murilo Zauith
Robério Nunes

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PP
Feu Rosa
Ivan Ranzolin

PL
Marcos de Jesus

PDT
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR A BAHIA E
AVERIGUAR AS RAZÕES DO CONFLITO ENTRE OS

MÉDICOS BAIANOS E OS PLANOS DE SAÚDE.
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin
Guilherme Menezes
Nelson Pellegrino

PMDB
Geddel Vieira Lima
Jorge Alberto

Bloco PFL, PRONA
José Rocha
1 vaga

PP

Nilton Baiano
Vanderlei Assis

PSDB
João Almeida

PTB
Jonival Lucas Junior

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Colbert Martins

PSB
Jorge Gomes

PC do B
Alice Portugal
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

Titulares Suplentes
PT

Assis Miguel do Couto
PMDB

Osmar Serraglio
PFL

Eduardo Sciarra
PSDB

Luiz Carlos Hauly
PP

Nelson Meurer
PTB

Alex Canziani
PV

Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVENENAMENTO DE ANIMAIS
OCORRIDO NA FUNDAÇÃO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO.

Coordenador: Marcelo Ortiz (PV)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro
Roberto Gouveia

PMDB
Ann Pontes
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado)
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PP
Ildeu Araujo
Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
1 vaga

PV
Edson Duarte vaga do PMDB

Marcelo Ortiz
Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro



Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA, SEM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS, DESTINADA A AVERIGUAR, "IN LOCO", A

MORTE DE CRIANÇAS INDÍGENAS POR DESNUTRIÇÃO NO
MATO GROSSO E NO MATO GROSSO DO SUL.

Coordenador: Geraldo Resende (PPS)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão

PMDB
Teté Bezerra

PSDB
Thelma de Oliveira

PP
Luis Carlos Heinze

PPS
Geraldo Resende

PCdoB
Perpétua Almeida

PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): Ana Clara Fonseca
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235/6232
FAX: 215-6225

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
Agnaldo Muniz
Luis Carlos Heinze

PTB
Alberto Fraga
Nilton Capixaba

PL
Miguel de Souza

PCdoB
Perpétua Almeida

PV
Edson Duarte
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR AS UNIDADES
PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO E DESENVOLVER DIÁLOGO COM AS
AUTORIDADES DO ESTADO PERTINENTES À ÁREA, COM
VISTAS A BUSCAR SOLUÇÃO PARA A GRAVE CRISE DO

SETOR.
Coordenador: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
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
Wanderval Santos
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Alexandre Cardoso

PDT
Mário Heringer

S.PART.
Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

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 (S.PART.)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros
Leonardo Monteiro

PMDB
Deley
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier

PP
Julio Lopes

PTB
Sandro Matos

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho

S.PART.
Renato Cozzolino
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 (Licenciado)
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 (Licenciado)
Professora Raquel Teixeira (Licenciado)
Secretário(a): -
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